
Não importa o grau de exigência
do seu ambiente de trabalho

nossos recipientes flexíveis fechados garantem que seu
conteúdo se mantenha limpo e fresco até a última gota.

www.fluid-bag.com



NÓS SABEMOS COMO!

Fluid-Bag = Eficiência

Você já havia 
pensado em
como reduzir o resíduo de graxas em 
processos de descarga de tambores, 
garantindo que você aproveite muito 
mais por aquilo que você pagou?  

Ou em como
garantir a qualidade e higiene do 
conteúdo, mantendo-o livre de poeira, 
ferrugem e sujeira, evitando custos
com desgaste, quebra e parada de
linha para manutenções?



Fluid-Bag para lubrificantes
e semissólidos (graxas)
O FLUID-BAG mantém seus lubrificantes 
e semissólidos limpos, ao mesmo tempo 
que preserva a qualidade do produto.

O FLUID-BAG fornece um sistema fechado que é 
mantido durante toda a cadeia logística, sem riscos 
de contaminação por partículas ou umidade.

Tão seguro e confiável quanto um tambor,
e ainda com muitas vantagens e 

redução de custos.  

Um recipiente de 1000 litros da FLUID-BAG pesa somente 
5 kg, mas pode carregar até 2200 kg. É resistente a danos
de empilhadeiras e à quedas de 60 cm de altura.  
Tratamento bruto não é problema para um recipiente FLUID-BAG!

Use muito mais do conteúdo pelo qual você pagou

Com o FLUID-BAG você terá 4 a 10 vezes menos resíduos 
do que com um tambor típico de 200 litros:

• resíduos usando o FLUID-BAG: 5 - 10 kg / 1000 l
• resíduos usando tambor de 200 litros: 20 - 50 kg / 1000 l
(Testes realizados com graxa NLGI 3)

Um FLUID-BAG equivale a 4 - 5 tambores, o que
simplifica manuseio e transporte, e ainda reduz espaço 
de armazenamento.

...em ambientes 
de mineração...

O Fluid-Bag 
pode ser usado
em ambientes
que produzem
aço...

...Ou onde quer
que lubrificação
eficiente seja 
necessária.



O recipiente FLUID-BAG 

é uma solução inovadora para o manuseio e transporte eficientes 
de lubrificantes e graxas (semissólidos), apropriado para uso 
mesmo em ambientes mais exigentes.

O sistema one-way

O Fluid-Bag FLEXI elimina o frete de retorno. 
Apropriado para um único uso, ele elimina os custos     
associados à limpeza e à manutenção, necessários a outros 
tipos de recipientes.  



Os maiores fabricantes de lubrificantes e graxas
utilizam Fluid-Bags há mais de 25 anos.

Case: Ruukki

A corporação Finlandesa
Rautaruukki, sob nome fantasia
Ruukki Raahe, produz compo-
nentes metálicos e sistemas 
integrados para as indústrias
da construção e engenharia. 

A Ruukki Raahe é especializada
em chapas laminadas a quente.
A empresa utiliza graxa lubrificante, 
em sua maior parte fornecida pela 
ExxonMobil, a qual é descarregada
por estações de esvaziamento 
Fluid-Bag.

Fluid-Bag provou ser imbatível como recipientes para graxas, devido ao 
alto nível de pureza alcançado. A Raahe utiliza os recipientes Fluid-Bag 
há mais de 20 anos. Evitar a contaminação dos lubrificantes resultou em 
uma redução significativa na lubrificação.  



Fluid-Bag Ltd.
Bottenviksvägen 54-56
68600 Jakobstad
Finland

Representante: Solving do Brasil
Fone +55 19 3829 1336
vendas@solvingdobrasil.com.br
www.fluid-bag.com

Fluid-Bag Ltd.
Uma empresa Finlandesa

que desde os anos 80 fornece 
recipientes flexíveis com ca-
pacidade para 900 e 1000 litros,
perfeitamente apropriados para 
líquidos sensíveis de alta 
viscosidade, pastosos e      
semissólidos. 

Fluid-Bag fornece duas soluções de 

recipientes:

FLEXI, apoiado em um palete de madeira,     
MULTI, apoiado em um palete de aço galvanizado, 
ideal para múltiplas viagens. 

Os recipientes Fluid-Bag são usados pela maioria 
dos players internacionais como a ExxonMobil e a 
Shell. Eles podem ser usados para transportar
produtos como graxas, óleos, lubrificantes e
outros tipos de líquidos com base em água e   
produtos semissólidos.


