
A SOLUÇÃO ESCALÁVEL.
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO
DE LUBRIFICANTES LUSTOR

Os melhores programas de lubrificação da categoria dependem dos métodos de aplicação de 
armazenamento, transferência e aplicação do lubrificante para seus valiosos equipamentos. É por 
este motivo que a OilSafe apresenta o Lustor, os benefícios comprovados de armazenamento e 
distribuição que você confia, em unidades econômicas, compactas e expansíveis.

O primeiro passo para garantir que apenas óleo limpo entre em seu equipamento é, filtrar esse em 
um nível aceitável. O sistema do Lustor assegura que cada litro de óleo esteja protegido de qualquer 
condição adversa presente no local de trabalho.

Esses sistemas combinam convenientemente o armazenamento, filtração e identificação apropriados para 
manter seu fluxo de trabalho eficiente e organizado, protege o lubrificante da água e de contaminantes 
livres, antes mesmo de entrar em seu equipamento, o que economiza tempo e dinheiro.
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Os Sistemas de Lubrificação OilSafe® Lustor® foram feito especificamente para salas de lubrificação individuais e expansíveis
(Para espaço restrito Sistemas de 500 litros são empilháveis)

Oferecemos três configurações diferentes desse sistema para caibam melhor em suas necessidades de aplicação:
-Wall Mount (sem reservatório) para uso com tambores ou transporte - Peça #LST0310
- 65 Galões (250L) - Peça #LST2310
- 132 Galões (500L) - Peça #LST5310

Upgrades/Adicionais Opcionais:
- Rótulo customizado de identificação de Fluído
  (para parte frontal) - Parte #PA22008LU 
- Filtros de 3 um ou 20 um 
- Bomba Pneumática 5:1
- Contenção de derramamento Lustor - Parte #LSTSCP
- Conexão fácil e por cores

Características

Tanques de polipropileno
Bombas neumáticas (3:1 bomba aire/aceite)
Filtración de 3 vías (filtro de 10 micrones)
Medidor de consumo de petróleo
Grifo dispensador con apagado automático
Indicador del nivel de aceite
Respirador desecante
Bandeja de goteo
Kit de manguera de transferencia del bidón
Kit de adaptador del bidón (con # de parte LST0310)

Beneficios

Compacto y expandible
Rentable
Lugar de trabajo limpio y organizado
Aumenta la seguridad ambiental del trabajo
Evita la contaminación cruzada
Mejora la calidad del lubricante
Baja los costos del lubricante y del mantenimiento
Menos tiempo muerto del equipo
Aumenta la productividad
Cumple con la confiabilidad de la lubricación
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Para minimizar ainda mais a contaminação cruzada, combine seu sistema
com os Recipientes de Transferência Coloridos com os Kits de Identificação
de Tambores.


