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Planta Produtiva e Vendas

Vendas ou Representantes

Seu especialista em lubrificação especial

Uma empresa do Grupo Freudenberg desde 1966.

Por ser uma empresa de tecnologia global , Freudenberg desevolve soluções
inovadoras há 170 anos.

49.000 colaboradores em 60 países | vendas anuais em 2019: € 9.400 bilhões

€ 730 milhões de 
Vendas em 2019

Mais de 2.300 
colaboradores , sendo
1.220 em Vendas

Mais de 200 
colaboradores em
Pesquisa e 
Desenvolvimento

Somos globais e, 
ainda sim, pessoais
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Mais de 2000 lubrificantes especiais em nosso portfolio

Óleos l Graxas l Pastas l Revestimentos autolubrificantes l Ceras l 
Protetivos de corrosão

Indústrias: 
Automotiva | Cimento | Química | Elétrica | Alimentícia | Vidro | Equipamentos | Marítima | 
Metalúrgica | Mineração | Óleo e Gás | Movimentação de Materiais | Farmacêutica | Ferroviária |
Borracha e Plástico | Siderúrgica | Papel e Celulose | Geração de energia | Engenharia de 
Precisão | Têxtil | Trefilação | Energia Eólica | Painel de Madeira

Componentes:
Rolamentos | Correntes | Transportadores | Compressores | Contatos Elétricos| 
Engrenagens | Guias Lineares | Parafusos | Válvulas e conexões | Trefilação e 
muito mais

Há mais de 90 anos , desenvolvemos e produzimos soluções
inovadoras que economizam energia e recursos. Fundada por Theodor 
Klüber em Munich, Alemanha

Laboratório exclusivo com mais de 110 
equipamentos de testes

100% em compliance:
Ex. REACH, TSCA e muito mais

Milhares de 
recomendações de OEM

Gestão da qualidade: DIN EN ISO 9001, IATF 16949

Proteção ambiental e segurança no ambiente
de trabalho: ISO 14001, ISO 45001

Indústria alimentícia: ISO 21469, NSF H1, Halal, Kosher



Lubrificação especial no ponto –
óleos, graxas, pastas e revestimentos
para os mais exigentes requisitos do 
Mercado eólico;

Produtos de alta qualidade
fornecidos por décadas e homologados
por diversos OEMs

Foco em Inovação
Tendências e necessidades do mercado
Excelência em tribologia moderna

Líder global em know-how de lubrificantes especiais
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Tendências e desafios
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Custos de Manutenção

Dificuldade de AcessoAprovação dos OEMs

Demanda Crescente

Alto fator de capacidade

Parada não programada

Produtividade

Garantia

Disponibilidade

Maior potência de saída

Serviços e Consultoria

Reduzir desperdícioBaixa volatilidade

Alto filme lubrificante

Resistência à corrosão

Temperatura de operação

Níveis de desgaste
Anti-espuma

Baixo risco de acidente

Menos vazamentos na Nacelle

LCOE

Retrofit



Case 1 – Impacto no LCOE
Inovação em Graxas e Óleos de Engrenagem

Graxas podem contribuir nos intervalos de relubrifi cação mesmo em 
condições extremas:

Altas temperaturas, proteção à corrosão, velocidades variáveis, boa distribuição e  
formação de filme lubrificante, adesão, adequado para sistemas de lubrificação 
automáticos.

A solução:

01 Aumento no tamanho das 
turbinas eólicas 02

03 Manutenção e gestão de estoque com alto custo. Risco de 
contaminação, mistura e descarte indevido

01
Nova geração de graxa desenvolvida 
para os rolamentos dos geradores 
elétricos – redução no gradiente de 
temperatura;

02
Uma solução aplicável à vários 
componentes da turbina Pitch, YAW, 
Main bearings
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O desafio: Rolamentos e Open Gears

Confiabilidade e tempo de 
inatividade reduzido são 
essenciais



Case 2 – Impacto no LCOE

Gear box

Óleos de engrenagem de alta performance podem contr ibuir mesmo em 
condições como:

Cárter menor, altas temperaturas, altas cargas de impacto, vibrações, 
Diferentes materiais de vedação e com ênfase em eficiência.

Filtração, anti-espuma e durabilidade são essenciais

A solução:

01 Aumento no tamanho das 
turbinas eólicas | Multibrands 02

03 Baixos níveis de resíduo e filtrabilidade | Evitar falhas prematuras - WEC

Formulações que utilizam matérias-primas 
de alta qualidade, por exemplo. Resistente 
ao envelhecimento, livre de metais 
pesados, menos sujeito à formação de 
resíduos.

02
Consulta e serviço personalizado, 
inspeção da engrenagem e análise do 
lubrificante, treinamento dos 
funcionários de clientes
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O desafio:

01

Inovação em Graxas e Óleos de Engrenagem

Novos desafios: evolução 
dos designs dos gearboxes



Soluções para um mercado em evolução
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Especialista Remoto
Conecte o seu time com os nossos especialistas à distância

Solução via Smartglass – Hands-free

• Análise de condição de óleo e graxa

• Consultoria

• Criação de plano de lubrificação para 

sua turbina

• Treinamentos

Parceiro de serviço para você

• Lubrificadores Automáticos

• Manutenção Preventiva

• Inspeção da turbina: engrenagens e 

rolamentos em parceria com a New Wind 

Solução via Smartphone

Conexão possível com diversas plataformas de 
software



Energia Eólica mais sustentável – Benefícios comprov ados

Reduzir custo nivelado de 

energia - (LCOE)

Reduzir viagens de serviço

Reduzir transporte de material

Maior geração de Energia

Eólica
Reduzir CO2 no transporte

Aumento da segurança 

dos operadores

Previnir poluição no 

ecossistema

Previnir contaminação de solo, 

água, flora & fauna

Menos trabalho em altura

Impedir deslizamento na Nacelle

01 Longos Intervalos de Manutenção

02 Aumentar vida útil da turbina

03 Reduzir custos operacionais

04
Fornecimento local e parceria em 
serviços

05 Reduzir vazamentos nas nacellas

06 Reduzir vazamento na superfície

07 Reduzir paradas não programadas



Daniel Viana
Market Manager – Wind Energy

Daniel.viana@br.klueber.com

Cel: +55 11 99285-9888

Seu especialista


