
LUSTORTM

SISTEMA DE

ARMAZENAMENTO

DE LUBRIFICANTES



A SOLUÇÃO ESCALÁVEL.

PARA UM CENTRO DE

LUBRIFICAÇÃO MODERNO.

Oferecemos dois configurações diferentes do sistema para atender às suas necessidades.

O melhor programa de lubrificação da categoria quando se compara a métodos de armazenamento, transferência e 
aplicação do lubrificante em seus equipamento valiosos. A primeira etapa para ajudar a fornecer óleo limpo para seu 
equipamento é a filtração. Os sistemas Lustor entregam benefícios para armazenamento e distribuição que você pode 
confiar, em unidade expansíveis compactas e de bom custo benefício. Feito para proteger cada litro de óleo das condições 
externas, o Sistema lustor combina armazenamento, filtração e identificação para criar um fluxo de trabalho eficiente e 
organizado. Isso, por sua vez, garante que seus lubrificantes permaneçam secos e livres de contaminantes antes que eles 
entrem em seus equipamentos; economizando tempo e dinheiro.

LUSTORTM

SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE LUBRIFICANTES

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

A OilSafe® para gerenciamento de lubrificação é uma opção confiável para armazenamento, 
transferência de produtos e identificação segura e eficaz, que ajuda a estabelecer melhores práticas 
em todo o fluxo de trabalho. Cada etapa é feita em Código por Cores para eliminar riscos e erros 
humanos - simplificando a manutenção, ao mesmo tempo que estende a vida útil do equipamento que 
mantém seu negócio em funcionamento.

MONTADO NA PAREDE
(SEM RESEVATÓRIO)

65 GALONES (250 LITROS)

CÓDIGO #LST0310
Para uso com Tambores ou Barricas

CÓDIGO #LST2310



Ideal para todas as Plantas de Manutenção & Centros de Lubrificação

POR QUE CONFIAR NOS SISTEMAS LUSTORTM 

BENEFÍCIOS
• Compacto e expansível
• Bom custo benefício
• Espaço de trabalho organizado e limpo
• Melhora a segurança no ambiente de trabalho
• Previne contaminação cruzada
• Melhora a qualidade do lubrificante
• Diminui os custos com lubrificantes e manutenção
• Diminui o tempo de inatividade dos equipamentos
• Aumenta a produtividade

UPGRADES OPCIONAIS
• Rótulo de Identificação de Fluídos
  Customizável (para a parte frontal do sistema)
• Filtro de 3 um ou 20 um
• Bomba Pneumática de 5:1
• Contenção de Derramamento Lustor - 
   Código #LSTSCP
• Conectores rápidos em Código por Cores
• Palete de Derramamento IBC

• Tanque resistente ao impacto
    • Proteje os lubrificantes da luz do sol e não enferrujam ou reagem com produtos 
       químicos dos lubrificantes 

• Bomba Pneumática para serviços pesados (Bomba de ar/óleo 3:1)
• Filtração em 3 vias (Filtro de 10 mícrons)
• Medidor do Consumo de Óleo
• Torneira de distribuição com desligamento automático
• Indicador do nível de óleo
• Bandeja para Gotejamento
• Kit de Mangueira para Transferência em Tambores
• Kit de Adaptadores para Tambores (c/código #LST0310)
• Respiros dessecantes para impedir a entrada de poeira e umidade

CARACTERÍSTICAS



COMO OS SISTEMAS LUSTORTM FUNCIONAM

MODO 3

• Filtração antes de distribui em
   Recipientes de Transferência
   OilSafe .
• Passar pelo terceiro filtro.

MODO 1

• Transferir óleo de um tambor
   para uma unidade.
• Passar pelo primeiro filtro
   durante a transferência.

MODO 2

• Filtração em circulação na unidade.
• Circulação da filtração dentro do  
   equipamento.
• Passar pelo segundo filtro.



1.  Respiro Dessecante
2. Tanque de Polietileno
3. Filtro de Óleo
4. Bomba de Óleo operada
    a Ar
5. Fornecimento de Ar

6. Reservatório para Gotejamento
7. Torneira de Distribuição
     de Óleo
8.  Medidor de Óleo
9.  Nível de Óleo no Tanque
10. Conector rápido Macho

OS SISTEMAS LUSTORTM

TRANSFORME SEU
CENTRO DE LUBRIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES E
DIMENSÕES DO SISTEMA
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IMPULSIONE SEU CENTRO DE
LUBRIFICAÇÃO 

Para minimizar ainda mais a contaminação cruzada, quando estiver armazenando e transferindo lubrificantes, 
combine seu Sistema de Armazenamento de Lubrificantes Lustor™ com um Recipiente de Transferência em Código 
por Cores dedicado OilSafe; Recipiente e Tampa, Kit de Rótulos para Tambores e Rótulos de Identificação de 
Fluídos. Tudo que você precisa fazer é designar um conjunto por lubrificante e rótulo para todos os equipamentos com 
a identificação do lubrificante.

Recipientes de Transferência com Código por Cores OilSafe com Identificação de Fluídos.  
Recipientes com transferência precisa, elimina derramamentos e desacelerações..

• Tampas robustas disponíveis em 5 tamanhos/estilos com válvula de ar interna e bicos de torção para distribuição e bombeamento  
   rápido e suave.
• Totalmente intercambiável, rígido e confortável para manuseio de recipientes. Disponível em 3 tamanhos.
• Kits de Rótulos para Recipientes feitos para combinar e encaixar suas tampas com os recipientes e proteger o rótulo para 
   identificação de produtos.
• Rótulos de Identificação de Fluídos Customizável identificam de forma precisa os fluídos desde o armazenamento.

Recipientes - 3 Tamanhos
(3, 5, 10 L)

Kits de etiquetado
del bidón

Rótulo Customizável para 
Fluídos

Tampa de Transferência - 5
Tamanhos/Formatos 
(Aplicador, Flexível, pequeno, 
utilidades, armazenamento) 

ENCOMENDE HOJE SEU SISTEMA LUSTOR

whitmores.com/products/lustor-lubrication-storage-system
Contate sales@oilsafe.com ou seu representante de vendas local.

Disponível em 10 cores diferentes -
Tampa de Transferência, Kit de Rótulos para 
Recipientes, Rótulos Customizáveis para Fluídos.

9/2022 oilsafe.com

Bege Preto Azul Verde Escuro Cinza Verde Laranja Roxo Vermelho Amarelo


