DISTRIBUIÇÃO PRECISA, AJUDA A MANTER
OS CUSTO NA LINHA.
Adicione Whitmore Wiping Bars às suas unidades de aplicação de trilhos.

LUBRICANTES DE DESEMPENHO • EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO • GESTÃO DE LUBRIFICAÇÃO • RESPIRADORES

BARRAS DE LIMPEZA –GAUGE FACE E TOP OF RAIL

O Whitmore Rail oferece algumas das barras de limpeza mais avançadas do mundo.
Emparelhados com aplicadores de pista para uma distribuição precisa do produto, essas barras
são projetadas especiﬁcamente para instalação e manutenção rápida e fácil. As barras de
limpeza de baixa manutenção da Gauge Face e Top of Rail (TOR) são adequadas para
aplicações de frete e trânsito e cabem todos os tipos de trilhos. Projetado para uso com o
AccuTrack® e o LubriCurve®, estas barras são compatíveis com praticamente todos os
aplicadores hidráulicos, mecânicos ou elétricos.

• Disponível em vários tamanhos e
conﬁgurações de montagem

Gauge Face Wiping Bars

• Fácil instalação, ajuste e
substituição

As Gauge face Wiping bars são projetadas especiﬁcamente para lubriﬁcação de face de medidor
e estão disponíveis nos comprimentos de 16 ", 24" e 60 ". Todas as barras estão disponíveis com
ou sem uma lâmina prolongada e uma calha para trilhos desgastados. Essas barras podem ser
usadas em pares ou individualmente, conforme necessário. As barras Rail's Gauge Face Wiping
Bars, da Whitmore, possuem uma porta de entrada e 8, 16 ou 32 portas de saída com canais
amplos para reduzir bloqueios de graxa.

• Lâmina frontal resistênte a
abrasão
• Fácil manutenção

• Fácil de usar, ajuste de altura
seguro
• Resistente ao impacto,
corrosão e luz UV

Barras de limpieza PolyTOR™

• Sem molas mecânicas

A PolyTOR Wiping Bars é uma barra de limpeza revolucionária, pesada e projetada para distribuir
com precisão modiﬁcadores de fricção na parte superior do trilho. Com uma estrutura revestida
de pó e um corpo de poliuretano substituível, esta barra de limpeza única e durável dura mais
tempo na pista; ele pode absorver o impacto direto da roda e continuar aplicando modiﬁcadores
de fricção. As barras de limpeza PolyTOR permitem uma fácil manutenção para a vida útil da
barra, desde a instalação até a substituição. Com 36 "de comprimento com três portas de saída,
as barras de limpeza funcionam em todas as condições climáticas e são resistentes ao impacto,
ao desgaste e aos UV, garantindo uma vida mais longa. O projeto exclui molas mecânicas e
permite o amortecimento elastomérico, protegendo a barra de limpeza de ﬂanges falsas e trens
em alta velocidade.

• Para todos os climas

Patente U.S. - 10,960,907 - 10,173,700
PolyTOR com braçadeiras NA
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PolyTOR sem braçadeiras
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PolyTOR bar bar (encaixe com inserção para substituição)
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