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Klüber lança novo lubrificante para a indústria alimentícia  
 

  
O novo óleo lubrificante de alta qualidade da Klüber Lubrication para esteiras 
transportadoras plásticas nas indústrias de bebidas e de laticínios ajuda a tornar a 
produção mais confiável e segura. Lubrificação em quantidades mínimas é a chave 
para uma produção eficiente na indústria de alimentos 
 
  

A lubrificação de esteiras transportadoras plásticas na indústria de alimentos, sobretudo 

laticínios e fabricantes de bebidas, está sujeita a exigências desafiadoras: reduzir o atrito e 

o desgaste, minimizar custos operacionais e, mais importante, garantir a proteção ao 

consumidor por meio de medidas de segurança alimentícia. Com o novo 

produto Klüberfood NH1 C 4-58, a Klüber Lubrication disponibiliza uma solução de 

lubrificação especialmente desenvolvida para satisfazer as diferentes exigências deste 

componente particular. 

  

“O nosso conhecimento e experiência em muitas indústrias nos ajudaram a desenvolver 

lubrificantes especiais que são mais eficazes na redução de atrito e desgaste”, diz Jesus 

Diaz, Gerente de Mercado para a Indústria Alimentícia da Klüber Lubrication da 

Alemanha. “Um produto como o Klüberfood NH1 C 4-58 contribui significativamente 

para ampliar a vida útil do componente, bem como reduzir o consumo de energia”. 

  

Adicionalmente, este lubrificante especial foi desenvolvido para aplicação em 

quantidades mínimas. Ao contrário de muitos produtos à base de água, que são 

pulverizados em grandes quantidades ao longo de toda a esteira transportadora, o óleo 

Klüberfood NH1 C 4-58 é aplicado diretamente. Ele permite uma lubrificação 

extremamente eficaz, em quantidades mínimas, além de reduzir custos. “Em uma linha de 

transporte de caixas em um cliente, fomos capazes de reduzir a quantidade de 

lubrificantes utilizada de mais de 1000 litros para menos de 50 litros por linha em um 

determinado período de tempo”, informa Diaz. 

  

O novo lubrificante, registrado na NSF H1, não é à base de água, evitando, assim, alguns 

dos problemas normalmente enfrentados na lubrificação de esteiras transportadoras 

plásticas, tais como elevado consumo de água, segurança ocupacional e contaminação do 

produto. “Fomos capazes de condensar a nossa vasta experiência de várias décadas em 

lubrificação para desenvolver este lubrificante para transportadoras plásticas”, ressalta 

Diaz. O novo produto contribui para a iniciativa “além da segurança alimentícia”, da 

Klüber Lubrication, que combina produtos e serviços complementares para garantir a 

satisfação dos clientes. 
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