
 

 

 

 

Lubrax lança lubrificante para segmento 
ferroviário 

Rail G7 marca chegada de produto inédito no mercado interno 

  

Rio de Janeiro, 14 de março de 2022. Lubrax, marca de lubrificantes da Vibra, 

lançou seu novo óleo para motores ferroviários: o Rail G7, primeiro lubrificante 

de sétima geração a chegar ao mercado brasileiro.  

Lubrax Rail G7 é recomendado para motores diesel ferroviários, com aspiração 

normal ou superalimentados, operando sob condições severas de temperatura 

e carga, características de boa parte da frota de locomotivas em operação no 

país. Além disso, ele ainda pode ser utilizado em outros serviços, como motores 

marítimos e motores estacionários. 

Em relação aos seus benefícios, o lubrificante proporciona uma diminuição no 

custo de manutenção e operação. Por utilizar os mais avançados aditivos em 

sua formulação para controlar a formação de depósitos no motor e nos filtros, o 

produto evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, garantindo 

também limpeza do motor e elevada resistência à oxidação. 

Outro ponto importante do Rail G7 (Multiviscoso 20W-40) é a expectativa de 

redução no consumo de combustível, contribuindo para uma menor emissão de 

carbono na atmosfera e para uma extensão do intervalo de troca do lubrificante, 

tendo menos óleo usado e gerando menos resíduo. 

“Estamos nos preparando e investindo em novas tecnologias para atender a 

demanda dos nossos clientes. Trouxemos um produto inédito e de última 

geração para o nosso mercado nacional e, junto de iniciativas inovadoras, nos 

diferenciamos das concorrentes e consolidamos Lubrax como a principal marca 

do segmento de lubrificantes no Brasil”, afirma Danilo Sad, gerente de Marketing 

e Estratégia de Lubrificantes da Vibra. 

O novo Rail G7 segue os requisitos de sétima geração da LMOA (Locomotive 

Maintenance Officers Association), com aprovação “Fundamental Approval” da 

General Eletric e “Worthy of full scale field test (WOFT)” da EMD (Electro-Motive 

Diesel) e será vendido majoritariamente a granel. Com esse lançamento, Lubrax 

alcança 75% de participação no segmento de lubrificação ferroviária no Brasil e  



 

 

 

assina novos contratos com duas grandes empresas de logística para 

fornecimento de óleo lubrificante. 

 

Sobre LUBRAX - É a marca de lubrificantes líder do mercado brasileiro. Com 

uma linha completa, composta por mais de 600 itens para aplicações 

automotivas, industriais, marítimas e ferroviárias, o lubrificante Top of Mind do 

Brasil também é comercializado em outros seis países sul-americanos: 

Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile e Colômbia. 

 

A linha Lubrax é produzida na fábrica da Vibra localizada no município de Duque 

de Caxias (RJ), maior planta industrial do gênero em um único site, na América 

Latina. 

 

A Vibra é parceira comercial junto à Mitsubishi do Brasil para utilização dos 

lubrificantes Lubrax na linha de montagem (primeiro enchimento) e no pós-venda 

na rede de concessionárias da empresa, além de patrocinar eventos de esporte 

motor organizados pela montadora, voltados para proprietários de veículos da 

marca. 

 

Sobre Vibra - Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de 

lubrificantes, a Vibra proporciona a melhor alternativa energética e de mobilidade 

a seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor, sendo a única 

distribuidora de combustíveis a integrar o índice de sustentabilidade da B3 (ISE 

B3). 

No mercado automotivo, a Vibra é licenciada da marca Petrobras, formando uma 

rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. Os centros de 

lubrificação automotiva Lubrax+ são uma franquia da Vibra para o segmento. 

Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do 

país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes 

corporativos, em segmentos como aviação, transporte, comércio, indústrias 

eletrointensivas, produtos químicos, supply house e agronegócio. 

Com a marca BR Aviation, a companhia possui mais de 70% do mercado de 

aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em  



 

 

 

lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax e possui a maior planta 

industrial para produção de lubrificantes da América Latina.  

Para mais informações sobre a Vibra, clique aqui. 
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