
LUBRIFICAÇÃO   DO    

ROBÔ  SCARA 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Observação: Importante lembrar que a manutenção e lubrificação feita corretamente 
contribui para a vida útil efetiva do Robô. 

A Graxa que vai ser utilizada de preferência a indicada pela Hiwin. 

Se for substituir por outra marca lembre de utilizar produto que tenha as mesmas 
característica e composições pois se não for poderá comprometer a vida útil dos 
componentes rolantes. 

Robô Scara BALLSPLINE ( Fuso de Esferas ) 

 Graxa Rolamentos Isoflex NCA 15 Kluber (Klueber) Graxa Ideal para Fusos 

  

BENEFÍCIOS PARA SUA APLICAÇÃO 

– Longa vida útil do rolamento devido à boa proteção ao desgaste, resistência à água e 
capacidade de carga 
– Testada e aprovada durante muitos anos especialmente em aplicações de altas velocidades e 
baixas temperaturas. 
– Baixo aquecimento dos rolamentos devido ao baixo atrito do lubrificante garantindo longa vida 
útil. 
– Baixo torque de funcionamento permite economia de energia, particularmente em baixas 
temperaturas portanto possível economia de custos. 

DESCRIÇÃO 

ISOFLEX NCA 15 é uma graxa dinamicamente leve com boa capacidade sustentadora de cargas 
para mancais lisos e rolamentos de fusos. Consiste de óleo de éster, hidrocarboneto sintético, 
óleo mineral e sabão especial de cálcio. O produto é resistente a água e protege com segurança 
contra o desgaste. 

APLICAÇÃO 

ISOFLEX NCA 15 é particularmente adequada para lubrificação de rolamentos de rolos de fusos 
e de rolos cônicos, fusos roscados, fusos de esferas submetidos a altas cargas e para 
rolamentos de altas velocidades, tais como em turbinas de fiação Open-End na indústria têxtil 

 

 



NOTAS DE APLICAÇÃO 

O lubrificante é aplicado mediante pincel, espátula, bomba de engraxe ou cartucho de graxa. 
Devido à grande diversidade de composições de elastômeros e plásticos, testes de 
compatibilidade são indispensáveis antes da aplicação em séria. 

EMBALAGENS 

Tubo 50g 
Cartucho 400g 
Lata 1Kg 
Balde 25kg 

Lembramos que nos Rolamentos Harmonic Drive não poderá ser utilizado 
graxas comuns de Rolamentos 

Robô Scara EIXO J1   
GRAXA 4B Nº 2 

 

Robô Scara EIXO J2  

GRAXA SK – 1A   Graxa ideal para Harmonic Drive 

 

Contato Técnico:  


