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Troca de óleo e eliminação de vazamento 
da Máquina de Tração

Não conformidade encontrada em seu elevador:

O problema

A solução

A causa

Elevadores Atlas Schindler
Av. do Estado, 6116
01516-900 Sao Paulo  
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Vazamento de óleo da Máquina de Tração

Elevador Parado

Programação Necessária
Recomendado

O óleo é um elemento indispensável para 
a lubrificação e redução do desgaste dos 
componentes da Máquina de Tração, 
item responsável pela movimentação da 
cabina e do contrapeso sempre que um 
passageiro faz uma chamada.

Com o passar do tempo e o funcionamento contínuo do elevador, o óleo que lubrifica o sistema de 
engrenagens da máquina de tração perde suas propriedades químicas, como a viscosidade, não sendo 
mais eficiente na sua lubrificação interna. Os pontos de vedações da máquina, além de retentores e 
gaxetas, também sofrem desgaste, o que pode provocar vazamentos.

O uso de um lubrificante vencido provoca desgastes nas 
engrenagens da máquina de tração. Os vazamentos que 
eventualmente possam ocorrer, além de deixar a máquina 
com um aspecto de sujidade, deixam a mesma trabalhando 
com o nível de óleo menor que o necessário. A diminuição 
de sua lubrificação interna pode provocar seu travamento 
com consequente prejuízo para os usuários.

Utilize o QR Code 
ao lado para saber
mais sobre a troca de
óleo e eliminação
de vazamento da 
Máquina de Tração.

Na Atlas Schindler, a segurança das pessoas é prioridade 
máxima, por isso é nosso compromisso transmitir todas as 
preocupações e riscos associados ao desgaste ou qualquer 
outra falha, assim que uma não conformidade é detectada, 
principalmente onde existe um risco para os passageiros.

O Kit Troca de Óleo é um importante serviço de substituição 
do óleo lubrificante e de limpeza interna da máquina de 
tração, que inclui eventualmente a troca dos retentores, juntas 
e outros componentes que garantam a estanqueidade do 
conjunto de tração. Essa substituição elimina situações de 
desconforto aos passageiros porque confere maior durabilidade 
ao equipamento, evita vibrações na cabina e minimiza a 
possibilidade de travamento da máquina de tração do elevador. 

Troca de óleo da Máquina de Tração


