


VOCÊ JÁ TEVE PROBLEMAS RELACIONADOS À  
LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINA INEFICIENTE, 

APLICAÇÃO ERRADA DE PRODUTO OU 
EMERGÊNCIA NOS EQUIPAMENTOS?

?



ENTÃO, SAIBA QUE NÓS
TEMOS A SOLUÇÃO!

!



A MecFlux nasceu em 2009 
com o objetivo de suprir a 
carência de atendimento 

técnico, trazendo soluções 
inovadoras na área de 
lubrificação e ajudando 

seus clientes a melhorar a 
sua produção.
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Assim, desenvolvemos 
uma equipe altamente 
capacitada, que oferece 
uma série de benefícios 
bem como entende o 
processo produtivo do 
cliente e proporciona 
soluções inovadoras.



CUSTOS DIRETOS SÃO MAIORES DO QUE PARECEM!

CUSTOS ESCONDIDOS PODEM AFUNDAR A SUA PRODUÇÃO!

TEMPO DE PARADA DE MÁQUINA

DESGASTE DE FERRAMENTAS

CUSTO DE MANUTENÇÃO

DESCARTE DE PRODUTOS



RUPTURA DE
PRODUÇÃO

0%X



Lanxess é uma empresa alemã criada 
em 2004, como uma reorganização 

do grupo Bayer AG.

A MecFlux é importadora exclusiva 
das seguintes marcas Lanxess:



Anderol possui mais de 70 anos de experiência em 
lubrificantes de alto desempenho, dentre suas 

especialidades encontram-se lubrificantes para:

• Graxas
• Correntes
• Rolamentos
• Engrenagens

Os lubrificantes Anderol são desenvolvidos seguindo os 
rigorosos testes ISO, DIN, ASTM.

Possuem aprovações em fabricantes (OEM’s), além 
das certificações Halal, NSF e Kosher.

• Compressores
• Bombas de Vácuo
• Sistemas Hidráulicos
• Industrias de Alimentos



— Depoimento de cliente sobre a troca de graxa.

Excelente graxa, ótima performance e rendimento! 
Melhor impossível! O produto que nos indicaram é 
de altíssima qualidade, as manutenções diminuíram 
bastante, fiquei impressionado com a qualidade da 
graxa. Muito satisfeito com a troca.



Royco produz lubrificantes para 
indústria de aviação (comercial e 
militar), naval e forças armadas.

Os lubrificantes Royco cumprem 
com as rigorosas normas MIL-SPEC
e OTAN, além de aprovações em 
fabricantes de aeronaves, turbinas 
e outros equipamentos. 



Fluido hidráulico de alto desempenho, 
resistente ao fogo, concebido para 
utilização em sistemas de controle 

regulador electro-hidráulicos de turbinas 
de vapor, incluindo os sistemas que 

utilizam servoválvulas de fina tolerância.

Reolube possui aprovação FM Global.



— Depoimento de usuário de fluído hidráulico resistente ao fogo.

Recentemente tivemos um vazamento em nosso sistema 
hidráulico devido à uma falha de soldagem no niple em 
uma válvula de controle. O óleo derramado caiu sobre o 
corpo da válvula que estava à temperatura de 425°C, 
produzindo uma grande quantidade de vapor de óleo, 
porém não houve chama.



Linha de lubrificantes sintéticos, de 
base POE – Poliolesteres, compatível 
com fluidos refrigerantes HFC’s.

Indicado para compressores de 
sistemas de refrigeração, disponível 
em viscosidades de 22 a 220 cSt. 



Matrix Lubrificantes Especiais está na vanguarda do 
desenvolvimento em lubrificantes. Focada em consumo 

consciente, sua missão é levar aos seus clientes o 
menor consumo e maior desempenho. Diminuindo 

descarte, reduzindo paradas para manutenção e 
aumentando produtividade.



Quaker Houghton é líder mundial em 
fluidos de processos (usinagem, 
conformação, corte, dobra, 
desengraxe e proteção de metais).

Quaker Houghton está presente nas 
maiores empresas do mundo, alguns 
clientes são:



— Depoimento de cliente atendido pela MecFlux.

Excelente empresa de lubrificantes de Curitiba. 
Atendimento ao cliente muito bom e produtos de ótima 
qualidade. Estão de parabéns!



REDUÇÃO
DE CUSTO

10%
X



 Maior desempenho; 
 Redução no custo com mão de obra;
 Economia de produto.

SABER MAIS

 Diminuição em avarias e paradas 
do equipamento;

 Economia em peças de reposição e 
mão de obra;

 A utilização de uma graxa 
certificada NSF-H1 expandiu o 
mercado e vendas de pellets da 
marca.

SABER MAIS

 Economia de 70%;
 Redução no consumo;
 Aumento do intervalo de 

relubrificação. 

SABER MAIS

CASE DE SUCESSO
EM PELETIZADORAS

CORRENTE PARA LINHA
DE PINTURA AUTOMOTIVA

SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 
COM AMÔNIA

https://www.mecflux.com.br/case-de-sucesso/anderol-rcf-p-68/
https://www.mecflux.com.br/case-de-sucesso/6523/
https://www.mecflux.com.br/case-de-sucesso/anderol-6220-2/
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Nosso site está à sua disposição www.mecflux.com.br
Caso queira entrar em contato, esse é o e-mail e o 

número do nosso time de especialistas
comercial@mecflux.com.br | +55 41 3079-9700

Nossos sinceros agradecimentos,

http://www.mecflux.com.br/
mailto:comercial@mecflux.com.br


www.mecflux.com.br

https://www.instagram.com/mecflux/
https://www.youtube.com/channel/UC1whiRBtCLORkTdGUyxCBVw
https://api.whatsapp.com/send?phone=554130799700
https://www.linkedin.com/company/mecflux-fluidos-industriais-ltda
https://www.facebook.com/mecflux
http://www.mecflux.com.br/

	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17
	Número do slide 18
	Número do slide 19
	Número do slide 20
	Número do slide 21
	Número do slide 22
	Número do slide 23

