
Liderança em Produtos e Serviços 
para a Indústria de Papel, Celulose e 
Equipamentos Florestais



Maximizando a Produtividade para  
a Indústria de Papel, Celulose  
e Equipamentos Florestais.

Isso é Advancing Productivity. E é dessa forma que lhe 
ajudaremos a atingir a sua mais ampla visão de sucesso.

Como líder global em lubrificantes oferecemos soluções otimizadas para as condições operacionais extremas da 
Indústria de Papel, Celulose e Equipamentos Florestais. Ajudá-lo a atingir suas metas de Segurança, Cuidado Ambiental e 
Produtividade mediante os nossos lubrificantes e serviços inovadores é a nossa maior prioridade.

Segurança 

Minimizando o 
potencial de lesão

Cuidado 
Ambiental

Minimizar o  
impacto ambiental

Produtividade

Aumentar  
a confiabilidade  
e a eficiência  
na produção

Aprimorar a confiabilidade dos equipamentos 
para reduzir a atividade de manutenção 
e, assim, diminuir os potenciais riscos aos 
colaboradores decorrentes do contato direto 
com os equipamentos.

Produtos avançados e serviços inovadores para 
aumentar a vida dos componentes, reduzindo 
o descarte e a geração de resíduos relacionada 
com a manutenção e diminuindo a demanda de 
energia e as emissões de gases de efeito estufa 
com lubrificantes redutores de atrito.

Reduzir despesas com manutenção e melhorar 
a eficiência energética, maximizando a 
produção e aumentando a competitividade da 
sua operação.



Na indústria de Celulose, Papel e Equipamentos Florestais, a eficiência é a chave para ser competitivo. Seu 
equipamento precisa funcionar de forma contínua e eficiente, caso contrário, você está perdendo tempo e dinheiro.

A robusta linha de lubrificantes industriais Mobil™ - junto aos nossos serviços de engenharia - protegem seus 
equipamentos mesmo em aplicações de alta velocidade, altas temperaturas e umidade.

Nossa linha diversificada de lubrificantes premium de base mineral e sintética inclui:

Soluções Certas para Operações Exigentes

Mobilith SHC PM
Graxas de alto desempenho formuladas com óleo básico 
sintético e espessante de complexo de lítio para aplicações em 
máquinas de papel com exposição a altas temperaturas.

Potenciais benefícios
n Excelente bombeabilidade e adesividade;

n Resistência a água;

n Resistência à degradação térmica.

Mobil DTE 10 Excel™ Série
Os óleos hidráulicos formulados para atender às demandas dos 
atuais equipamentos industriais e móveis de alta pressão.

Potenciais benefícios
n Ajudar a minimizar os custos de manutenção e o tempo de

inatividade;

n Pode ajudar a reduzir o consumo de energia e melhorar a

produção do equipamento;

n Proteção confiável na partida e da bomba em uma ampla

faixa de temperatura.

Mobil DTE PM
Produto à base de óleo mineral premium elaborado para 
proporcionar máxima vida útil aos mancais.

Potenciais benefícios
n Proteção contra ferrugem, corrosão e criação de depósitos;

n Resistência à degradação térmica.

As graxas Mobilith SHC 
PM Série simbolizam nosso 
contínuo compromisso de 
utilizar tecnologia de ponta 
para desenvolver produtos com 
excepcional desempenho. 

Os lubrificantes Mobil DTE 10 
Excel™ Série proporcionam 
um aumento de até 6% na 
eficiência hidráulica.

Oferece excelente proteção 
contra corrosão em ambientes 
úmidos ou molhados. 



Nossa linha de lubrificantes inclui óleos e graxas formulados 
especialmente para cada estágio do processo de produção 

Veja uma relação dos lubrificantes elaborados para a 
Indústria de Papel, Celulose e Equipamentos Florestais:

  Óleo para Máquinas de Papel 
• Mobil DTE PM

  Óleos para Motor Pesado e Caixa Diferencial 
• Mobil Delvac      • Mobilube HD/Mobiltrans HD 
• Mobilube SHC/Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 

  Graxa para máquinas de papel: 
• Mobilith SHC  • Mobilith SHC PM       
• Mobil Centaur XHP • Mobil SHC Polyrex

  Graxa para motores elétricos: 
• Mobil Polyrex EM

  Graxa para acoplamentos: 
• Mobilgrease XTC

Corte e Operação de Toras

Preparação de Solução e Estoque de Polpa

Seção Úmida

Acabamento Armazenamento Distribuição

Seção Seca

Pátio e Geração de Energia

Descarregador Descascador
Fornecedor  
de Aparas

Digestor

Tanque Soprador Branqueamento
Refinadores

Limpadores

Lavador

Cabeçote
Seção de Formação

Tela
Seção de Prensagem Secadores

Prensa de Cola

Coater

Calandras

Enrolador  
de Bobinas

  Graxa para aplicação geral: 
• Mobilgrease XHP Series

  Graxa para pinos e buchas do cabeçote da motoserra: 
• Mobilgrease XHP 681 Mine

  Óleo de circulação 
• Mobil SHC Série 600 • Vacuoline Série 500

  Óleo para turbina: 
• Mobil DTE Série 800 • Mobil DTE Série Letrada 
• Mobil DTE Série 700

  Óleos para Engrenagens 
• Mobil SHC Gear • Mobil 600 XP 
• Mobil SHC Série 600 • Spartan EP

    Óleos Hidráulicos 
• Mobil DTE Série 20 • Mobil EAL Envirosyn H Series 
• Mobil DTE 10 Excel • Univis N Sèrie 
• Nuto H Série  • Mobil Hidráulico AW 68 HLP

SELECIONANDO O LUBRIFICANTE CERTO PARA SUAS NECESSIDADES 

Lubrificantes que atendem às exigências dos 
principais fabricantes de Equipamentos Florestais

Harvesters e 
Forwarders



Confira outros benefícios:

OilXplorer Support
Suporte técnico remoto com compartilhamento de informações. Banco de dados técnicos de produtos 
e serviços (informativos técnicos de produtos, ficha de informações de segurança de produtos 
químicos, relatórios de performance de produtos, etc.) através do SAC - 0800 644 1562, 
Email: suporte.marinha@moovelub.com ou chat http://lexsis2.2cloud.com.br/Chat/Chat.html. 

OilXplorer Manager
Gerenciamento eficaz dos equipamentos, recursos humanos e materiais, com fornecimento de análises  
e relatórios para o acompanhamento das atividades realizadas. Este programa assegura a lubrificação efetiva  
dos equipamentos, reduzindo o tempo de parada.

OilXplorer Industrial
Monitoramento de lubrificantes em uso através de análises laboratoriais. Avalia as condições dos 
equipamentos e das cargas de lubrificantes instaladas, fornecendo os resultados e as recomendações 
necessárias online. Este programa integra as soluções apontadas no estudo de planta.

OilXplorer, Tecnologia 
a Serviço da Produtividade
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