
CASES
Mineração



Troca do óleo lubrificante em 250 
horas na condição crítica de operação 
das escavadeiras Liebherr 964.

Vida média de turbinas de 3.000 horas 
das escavadeiras Liebherr 964.

Ocorrências de falhas em válvulas dos 
sistemas hidráulicos da escavadeira 
Liebher 9100.

Custos elevados de manutenção 
preventiva e corretiva dos caminhões 
pesados Volvo FMX460.

Situação anterior



Aumentar a confiabilidade e lucratividade.

Reduzir os custos de manutenção com trocas de 
óleo, filtros originais, turbinas e outras peças 
internas do motor.

Reduzir a geração de resíduos de óleo.

Reduzir o downtime com falhas em sistemas 
hidráulicos das escavadeiras.

Objetivo



Aplicação 

A remoção de partículas metálicas e 
da água com alta eficiência além de 
inibir a reação de oxidação do óleo, 

reduz drasticamente o desgaste 
abrasivo do sistema, prolongando a 

vida útil das peças internas.

AL100
Óleo lubrificante de motor

O purificador TR by-pass foi 
desenvolvido especificamente para 

limpar o óleo do motor.
Remove todas as partículas que não 

são removidas por filtros 
convencionais e realiza a limpeza do 
óleo, removendo partículas sólidas  

(resíduos de carbonização e partículas 
metálicas), absorvendo água e 

eliminando borras e outros resíduos 
de oxidação do óleo lubrificante do 

motor e diesel.BU100E (by-pass)
Óleo hidráulico



O elemento D100 é recomendado para limpeza de óleo 
lubrificante de motor mineral ou sintético.

Aplicação em motores de uso severo e de alto rendimento.

Grande capacidade de retenção de contaminantes.

Elemento de reposição

O elemento tipo D realiza a purificação de óleos 
com extrema contaminação de água e partículas 
através de 2 meios filtrantes (10 e 3 mícrons).

Remove em um único elemento

Borras, Vernizes e Resíduos de Oxidação
Partículas Sólidas
Umidade



O elemento M100 é recomendado para limpeza de óleo 
hidráulico mineral ou sintético de viscosidade até 150 cSt. 

Aplicação em equipamentos de alto rendimento com 
bombas de pistões, válvulas proporcionais e servo-válvulas.

Grande capacidade de retenção de contaminantes.

Elemento de reposição

Remove em um único elemento

Borras, Vernizes e Resíduos de Oxidação
Partículas Sólidas
Água



Instalação
Instalação 1: 2 unidades de BU100 no 
sistema hidráulico da escavadeira Liebherr
9100 com 1600 litros de óleo.

Instalação 2: AL100 no sistema de 
lubrificação do motor da Escavadeira 
Liebherr 964.

Instalação 3: AL100 no sistema de 
lubrificação do motor do caminhão Volvo 
FMX460.

As conexões, mangueiras de pressão e 
retorno devem suportar as pressões, 
vibrações e temperaturas características dos 
motores.



Troca de elementos
A presença de metais visíveis a olho nu no elemento indicam 
o desgaste anormal de algum componente do sistema.

As trocas dos elementos purificadores do óleo lubrificante do 
motor são realizadas a cada 250 horas

As trocas dos elementos purificadores do sistema hidráulico 
são realizadas a cada 500horas



Resultado financeiro

❶ Frequência de troca de óleo (hrs) 400

❷ Custo do litro do óleo (R$) 5,38

❸ Volume do óleo por veículo (lts) 33

❹ Custo da troca do óleo (1200hrs) 532,62

❺ Custo da troca do filtro (1200hrs) 1.356,00

Total por veículo 1.888,62    

Qtde de veículos na frota 17

Custo total 32.106,54  

CUSTO SEM RRR

❶ Frequência de troca de óleo (hrs) 1200 2400 3600 4800

❷ Custo do litro do óleo (R$) 5,38 5,38 5,38 5,38

❸ Volume do óleo por veículo (lts) 33 33 33 33

❹ Custo da troca do óleo (1200hrs) 177,54 177,54 177,54 177,54

❺ Custo da troca do filtro (1200hrs) 904,00 904,00 904,00 904,00

❻ Custo Purificador AL100 1.072,64 0,00 0,00 0,00

❼ Custo elemento D100-H114 (1200hrs) 169,00 338,00 338,00 338,00

Total por veículo 2.323,18 1.419,54 1.419,54 1.419,54

Qtde de veículos na frota 17 17 17 17

Custo total 39.494,06 24.132,18 24.132,18 24.132,18

CUSTO COM RRR

Instalação em 17 caminhões VOLVO FMX 460. 

Extensão do período de troca de óleo do motor de 400 para 1200 horas. 

Aumento de disponibilidade do caminhão com intervalos maiores de manutenção 
preventiva.
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Acompanhamento com análises
Características Físico-químico

Viscosidade, TAN e TBN se mantém estáveis.

Contaminantes

Água, borra, sílica e outros contaminantes são 
removidos e se mantém dentro dos níveis 
recomendados.

Metais de desgaste

Com o óleo mais limpo há um controle melhor 
do desgaste do motor e no sistema hidráulico, 
mantendo o equilíbrio entre geração e 
remoção de partículas metálicas dentro dos 
níveis recomendados. 



Resultados alcançados
Aumento da confiabilidade dos motores e sistemas hidráulicos.

Redução de custos com trocas de óleo, filtros de óleo, turbinas, e 
componentes de sistemas hidráulicos.

Redução da geração de resíduos de óleo.

Aumento da disponibilidade devido a redução de downtime e períodos 
de manutenção preventiva.

Cliente satisfeito!!


