Lubriﬁcantes Agrícolas

EVORA. No campo e na cidade,
mantend
mantendo você sempre em movimento!

ÓLEOS E GRAXAS PARA APLICAÇÕES AGRÍCOLAS
PROTEÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E MAIOR RENDIMENTO POR HECTARE.
ÓLEOS
EVORA TRACTOR - SAE 10W30 - Recomendado para múltiplas aplicações, tais como: transmissões de tratores e equipamentos
agrícolas, diferenciais, sistemas hidráulicos, sistemas de direção e freios em óleo ou em equipamentos que requerem nível
de qualidade superior para o ﬂuido lubriﬁcante. Atende aos mais exigentes níveis de desempenho: John Deere J20C, AGCO
(Massey-Ferguson) MS 1145, CNH MAT 3525, Kubota UDT, Volvo CE WB101, Allison C-4.
EVOLI AGRO COTTON - Uma das principais características do produto é a extrema pressão, que garante a resistência da película lubrificante.
Além disso, o lubrificante possui excelentes propriedades, tais como: refrigeração, formação de emulsão estável, homogênea e de cor branca, além
de inibição de formação de espuma e corrosão. É um lubrificante especialmente indicado para operações de limpeza das barras, engrenagens de
acionamento de eixo e fuzos de colheitadeiras de algodão

EVORA TURBO MAX - SAE 15W40 - API CI-4 - Recomendado para uso em caminhões, tratores, ônibus, utilitários, equipamentos agrícolas, motores a diesel de alta
potência, superalimentados ou turbo alimentados e equipamentos que operem em condições severas ou que requerem nível de desempenho API CI-4. É um óleo lubrificante de
alta qualidade, desenvolvido especialmente para todos os tipos de motores a diesel, inclusive os equipados com sistema de recirculação de gases de escape (EGR), contribuindo
com a baixa emissão de poluentes. Está disponível no grau de viscosidade SAE 15W40. Atende aos mais exigentes níveis de desempenho: CI-4, classificado pelo API (Instituto
Americano do Petróleo), ACEA E7-12, ACEA E7-04, ACEA A3/B4-12, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, VOLVO VDS-2, RENAULT RLD-2, RENAULT RD-2, MACK EO-M+, CATERPILLAR
ECF-1a, DEUTZ DCQ-II, MTU 2.0.

EVORA EVORA SYNTHETIC - SAE 5W30 - API SN ACEA C3/C2-12 - É um óleo lubrificante com a mais elevada tecnologia, desenvolvido para atender o nível mais
elevado de exigência para motores leves API SN. Sua base 100% sintética é de máxima pureza e baixo teor de enxofre, o que contribui para a baixa emissão de poluentes e
proporciona menor consumo de combustível, pois mantém uma perfeita lubrificação, fornecendo, assim, proteção contra o desgaste. Disponível no grau de viscosidade SAE 5W30.
EVORA SYNTHETIC mantém seu alto desempenho mesmo em temperaturas variadas, pois contêm aditivos de avançada tecnologia, que conferem elevado índice de viscosidade
e alta fluidez. Recomendado para uso nos mais modernos motores quatro tempos de veículos à gasolina, etanol, flex, GNV e diesel leve ou em veículos que requerem nível de
desempenho API SN. Atende aos mais exigentes níveis de desempenho: SN classificado pelo API (Instituto Americano do Petróleo), ACEA C3/C2-12 e MB 229.31.

EVORA MAX GEAR - SAE 80W90, SAE 85W140, SAE 80W, SAE 90 e SAE 140 - API GL 5 - Recomendado para uso em caixas de engrenagens hipóides
(diferencial), caixas de mudanças e transmissões manuais automotivas de veículos de passeio, ônibus e caminhões conforme a recomendação do fabricante ou em equipamentos
que requerem nível de desempenho GL-5. É uma linha de óleos lubrificantes desenvolvidos para transmissões manuais e/ou diferenciais automotivos. Os graus SAE 80W90 e
85W140 possuem elevada fluidez em baixas temperaturas. Disponíveis nos graus de viscosidade SAE 80W90 e 85W140 multiviscosos, SAE 90,140 e 80W monoviscosos. Atende a
uma série de níveis de desempenho: GL-5, classificado pelo API (Instituto Americano do Petróleo), MIL L2105D, ZF TE-ML 07A, ZF TE ML 08.

EVORA GEAR - SAE 80W, SAE 90 e SAE 140 - API GL 4 - Recomendados para uso em transmissões manuais e diferenciais automotivas de veículos de passeio,
ônibus e caminhões conforme a recomendação do fabricante. Indicado, também, para uso em equipamentos que requerem nível de desempenho GL-4. É uma linha de óleos
lubrificantes monoviscosos, desenvolvidos para transmissões manuais automotivas. Estão disponíveis nos graus de viscosidade SAE 80W, 90 e 140. Atende ao nível de desempenho
GL-4, classificado pelo API (Instituto Americano do Petróleo), ZF TE ML 08.

EVORA MULTI HTF - SAE 30 e SAE 50 - Lubrificante multifuncional monoviscoso, de altíssimo desempenho, desenvolvido para sistemas de transmissão, hidráulicos
e freios úmidos, que atende as mais exigentes especificações. Possui elevada estabilidade ao cisalhamento, mantendo a espessura do filme adequada. Proporciona perfeita
lubrificação e protege os componentes, reduzindo os ruídos e aumentando sua vida útil. Disponível no grau de viscosidade SAE 30 e 50. Recomendado para múltiplas aplicações,
tais como: tratores, equipamentos agrícolas, sistemas de transmissões, sistemas hidráulicos, freios úmidos ou em equipamentos que requerem excelente nível de qualidade para
o fluido lubrificante. Atende aos mais exigentes níveis de desempenho: (Massey-Ferguson) MS 1135, Ford M2C 86B, API GL-4, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Sperry Vickers / EATON
M2950S e I-280-S.

EVOLI HIDRA HV - ISO 68 e ISO 100 - É uma linha de óleos lubrificantes de base mineral parafínica e de alto desempenho. Recomendado para uso em todos os tipos
de sistemas hidráulicos que necessitam de óleo do tipo antidesgaste e que operam em condições de temperatura e pressão severas como: elevadores, equipamentos de mineração,
bombas de palhetas ou pistões, motores, mancais, redutores, injeção e moldagem de plásticos, banho de óleo de mancais planos e de rolamentos conforme as recomendações de
viscosidade ISO feitas pelo fabricante. Atende ao nível de desempenho DIN 51524 Parte 3 (HVLP); Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70; Denison HF-0, HF-1 e HF-2; Eaton Brochure
694 para 35VQ25A; General Motors LS-2; AFNOR NF E 48-603 HM e HV; ISO 11158 Categoria HM e HV; ASTM D 6158.

EVOLI HIDRA AW - ISO 10, ISO 22, ISO 32, ISO 46, ISO 68, ISO 100 e ISO 150 - Linha de óleos lubrificantes de base mineral parafínica e de elevado
desempenho, desenvolvido para sistemas hidráulicos que operam sob condições severas de pressão e temperatura. Recomendado para uso em todo tipo de sistemas hidráulicos
que necessitam de óleo do tipo antidesgaste e que operam em condições de temperatura e pressão severas, como: elevadores, equipamentos de mineração, bombas de palhetas
ou pistões, motores, mancais, redutores, injeção e moldagem de plásticos, banho de óleo de mancais planos e de rolamentos, conforme as recomendações de viscosidade ISO feitas
pelo fabricante. Atende ao nível de desempenho DIN 51524 Parte 2 (HLP; Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70; Denison HF-0, HF-1 e HF-2; Eaton Brochure 694 para 35VQ25A;
General Motors LS-2; AFNOR NF E 48-603 HM e HV; ISO 11158 Categoria HM e HV; ASTM D 6158.

GRAXAS
EVORA AGROLITH - NLGI 00 - Graxa para lubrificação em fusos, eixos e mancais de colheitadeiras de algodão, em sistemas centralizados ou onde
é exigido um lubrificante fluido com excelente estabilidade mecânica. Sua formulação balanceada propicia à graxa uma bombeabilidade adequada,
mesmo em baixas temperaturas, e permite fácil lubrificação em locais de difícil acesso. Possui ótima temperatura de trabalho que vai de 0°C a 130°C.
VANTAGENS: Resistência ao cisalhamento // Excelente bombeabilidade // Boa resistência à lavagem por água // Reduz o desgaste das peças //
Propriedade anticorrosiva e antioxidante.
Rende de 1,8 kg por hectare.*
*Dependendo da topografia e do equipamento usado com suas caracterisiticas de operação.

EVORA CPXL GREEN - NLGI 2 - Recomendada para lubrificação de equipamentos sujeitos a altas cargas e cargas de choque. É utilizável em mancais de rolamento ou
deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral e articulações e cubos de roda automotivos. Pode ser utilizada sob altas (até 250°C) ou baixas temperaturas
(até 0°C). Possui excelente resistência à lavagem por água e proteção contra a ferrugem e pode ser aplicada por pistola ou por sistemas centralizados.
VANTAGENS: Alta estabilidade mecânica // Ampla faixa de temperatura de trabalho // Boa resistência à lavagem por água // Reduz o desgaste das peças // Inibe a corrosão e
oxidação.

EVOLI CPXL MO3 - NLGI 2 - Recomendada para equipamentos de construção, terraplenagem, mineração e máquinas agrícolas onde existam pontos de lubrificação à graxa
tais como os encontrados em: tratores, escavadeiras, motoniveladoras, compactadores, colheitadeiras, equipamentos agrícolas, etc.
VANTAGENS: Alto desempenho e estabilidade mecânica // Proteção extra da película do lubrificante // Ampla faixa de temperatura de trabalho // Ação antidesgaste // Boa
resistência à lavagem por água // Proteção contra corrosão e oxidação.

EVOLI LITH EP - NLGI 00, NLGI 1, NLGI 2 e 2/3 (Disponível entre os graus intermediários NLGI 2 e NLGI 3) - Recomendada para lubrificação de mancais de esteiras
transportadoras de minérios, britadores e outros equipamentos sujeitos a condições severas de cisalhamento. Especialmente no grau intermediário 2/3 podem ainda ser utilizadas
na lubrificação de mancais de rolamentos de laminadores de aço, bem como em cubos de roda automotivos e mancais de rodeiros de vagões ferroviários.
VANTAGENS: Excelente resistência a altas cargas e pressões // Protege a peça do desgaste excessivo // Excelente estabilidade mecânica // Boa resistência à lavagem por água //
Inibe a corrosão e oxidação.

EVORA LITH BLUE MP - NLGI 0, NLGI 2, NLGI 3 - Recomendado para lubrificação em mancais planos, rolamentos, torniquetes, acoplamentos flexíveis, parte móveis de
maquinas, juntas estriadas, eixos cardans, pinos, articulações de chassis e equipamentos mecânicos em geral. Não indicado para o uso em locais que requerem um lubrificante com
aditivos de extrema pressão. Foi desenvolvida para oferecer um ótimo desempenho na lubrificação automotiva, mesmo sob alta taxa de cisalhamento. Possui ótima resistência à
lavagem por água e a altas temperaturas. Sua faixa de trabalho vai de 0°C até 130°C, podendo suportar picos de até 150°C.
VANTAGENS: Resistência ao cisalhamento // Boa resistência à lavagem por água // Reduz o desgaste das peças // Inibe a corrosão e oxidação.

EVOLI BETUMEN 300 e 500 - Graxa lubrificante de base asfáltica para aplicação em engrenagens abertas e cabo de aço. Possui características de adesividade e resistência
à lavagem por água, formando uma película flexível que permanece aderida ás superfícies lubrificada mesmo em equipamentos expostos ao tempo.
EVOLI BETUMEN 300 – Recomendada para engrenagens de baixa velocidade, bem como para cabos de aço e correntes expostos ao ambiente.
EVOLI BETUMEN 500 – Recomendada para peças submetidas a temperaturas mais altas, como engrenagens de tração de locomotivas mais antigas em climas quentes.
Recomendações para uso: Deve ser aquecida a cerca de 70°C antes de ser aplicada.

EVOLI MILL PRO - ISO 3.000, 4.000, 7.000, 12.000, 16.000
e 25.000 - Lubrificante de base semissintética (óleos sintético e mineral
parafínico) de alta qualidade e desempenho. É recomendado para mancais
de moenda e também indicado para suporte de pinhões, para os quais se
faz necessário à utilização de um lubrificante de alta qualidade e resistência.

EVOLI MILL - Lubrificante de base asfáltica e de alta qualidade. É
recomendado para rolos de moenda e também indicado para suporte de
pinhões.
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