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Bosch Rexroth na FENASUCRO & AGROCANA 2017 

 

A empresa participa da 25ª edição do maior evento para o setor sucroenergético do 

mundo demonstrando seu know-how em soluções completas que geram 

produtividade e eficiência energética - características essenciais para o crescimento 

do setor. 

 

 
Tecnologia robusta e confiável para enfrentar os desafios do setor sucroenergético no Brasil. 

 
O setor Agropecuário tem ajudado fortemente o Brasil a se recuperar da crise, e, 
neste cenário, podemos destacar a cana-de-açúcar, que sempre está no topo dos 
produtos que mais arrecadam.  

Segundo o professor Octávio Valsechi, docente do Departamento de Tecnologia 
Agroindustrial e Socioeconomia Rural da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), um dos fatores que impulsionam esse aumento da procura por etanol 
(derivado da cana-de-açúcar) é que em 2015 a Cúpula do Clima de Paris (COP 21) 
aprovou o primeiro acordo de extensão global para frear as emissões de gases do 
efeito estufa e para lidar com os impactos da mudança climática. Ou seja, todos os 
países terão que usar combustíveis renováveis, e o álcool é a melhor opção na 
substituição de combustíveis fósseis, como a gasolina.  

Sob este cenário, a Bosch Rexroth participará da Fenasucro 2017 (25a Feira 

Internacional de Tecnologia Sucroenergética), a ser realizada entre os dias 22 e 25 

de agosto, em Sertãozinho/SP, onde apresentará suas tecnologias robustas e 

confiáveis para enfrentar os desafios do setor. 

A Rexroth oferece uma linha completa para o segmento de Açúcar e Álcool, através 
de soluções procedentes de suas diversas áreas tecnológicas, sobretudo 
Acionamentos Elétricos e Controles, Pneumática e Hidráulica, que podem otimizar 
ao máximo os processos, envolvendo movimentação nos estágios de descarga, 
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preparo e extração de açúcar. Além dos produtos, os técnicos e especialistas da 
Rexroth oferecem soluções completas com um suporte customizado, rápido e com 
fornecimento de peças de reposição independentemente da localização do cliente. 

 

Tecnologias Rexroth na FENASUCRO & AGROCANA 2017 

A Bosch Rexroth levará à feira soluções diferenciadas de movimentação como os 
motores hidráulicos Hägglunds CBM, desenvolvidos para oferecer uma solução 
robusta e eficiente para aplicações de serviço pesado, nas quais peso e tamanho são 
fatores significativos. O resultado é um acionamento hidráulico realmente 
compacto, com alta confiabilidade e desempenho excelente. Os motores Hägglunds 
atendem e superam as expectativas de um mercado focado em economia, 
eficiência, flexibilidade e segurança, proporcionando todas as vantagens do 
acionamento direto: torque total a partir de zero, proteção contra cargas de 
impacto e operação em quatro quadrantes 
 
Com foco em produtividade e economia, o estande Rexroth exibirá também uma 
linha completa de soluções para acionamento pneumático, incluindo as válvulas 
direcionais 740, que podem ser usadas na automatização de centrífugas novas e na 
substituição de válvulas tipo carretel de centrífugas já em operação. A Pneumática 
Rexroth é reconhecida pela eficiência energética, uma consideração crítica quando 
se considera o alto custo relativo da energia em aplicações especiais. 
 
A Bosch Rexroth apresentará ainda um diferencial da empresa no mercado: os 
serviços de reparo em sistemas hidráulicos, seja para componentes ou instalações 
inteiras, do Service Rexroth. Os clientes do setor sucroenergético podem se 
beneficiar com peças originais e procedimentos padronizados que garantem a 
mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo, sem restrições de dia e 
horário e em estreita cooperação com uma rede de distribuidores localizados em 
todo o país. 
 

Como parte do foco em manutenção do desempenho, continuidade da operação, 

durabilidade de componentes e redução de custos, a empresa levará ainda para a 

feira uma linha de elementos filtrantes desenvolvidos de acordo com a norma DIN 

24550, nas versões padrão Rexroth ou 100% intercambiáveis com produtos de 

terceiros, para os quais seu portfólio oferece mais de 20 mil opções. Essa ampla 

gama inclui dispositivos de medição para limpeza de óleo, concentração de água e 

sistemas de monitoramento para condição específica para fluidos hidráulicos, além 

de um vasto portfólio de filtros que garantem condições operacionais ótimas 

durante todo o ciclo de vida do produto. 
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Sobre o evento 

A FENASUCRO & AGROCANA é o maior evento mundial de tecnologia voltado ao 

setor sucroenergético e por isso, uma oportunidade única para os profissionais da 

área. A feira é realizada pelo Centro Nacional das Indústrias do Setor 

Sucroenergético e Biocombustíveis (CEISE BR) na cidade de Sertãozinho/SP, que é o 

principal polo de desenvolvimento de tecnologias industriais para o setor. O evento 

além de gerar negócios, conta com mecanismos de informação como conferências, 

congressos e seminários ligados ao setor. Para obter mais informações sobre o 

evento, visite o website www.fenasucro.com.br. 

Visite-nos no estande A49 - pavilhão 1, e confira o nosso portfólio de soluções para 

o setor. Conheça também a nossa rede de distribuidores, que estarão à disposição 

para atendê-los. 

Econômicas, precisas, seguras e energeticamente eficientes: as tecnologias de 

acionamento e controle da Bosch Rexroth movem máquinas e equipamentos de 

qualquer magnitude. A empresa reúne as experiências mundiais das aplicações nos 

segmentos de mercado Mobile Applications, Machinery Applications and 

Engineering and Factory Automation para o desenvolvimento de componentes 

inovadores e soluções customizadas, de sistemas a serviços. A Bosch Rexroth oferece 

aos seus clientes componentes e sistemas hidráulicos, acionamentos elétricos e 

controles, além de tecnologias de acionamento linear e de montagem, tudo de uma 

única fonte. Com presença em mais de 80 países, a empresa obteve com seus mais 

de 31.100 colaboradores um faturamento de aproximadamente 5,4 bilhões de euros 

em 2015.  

Para saber mais, visite:  www.boschrexroth.com. 

O Grupo Bosch é líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços. A empresa 

emprega mais de 390.000 colaboradores em todo o mundo (posição de 31.12.2016). 

De acordo com os dados preliminares, a empresa gerou vendas de 73.1 bilhões de 

Euros em 2016. As operações do Grupo estão divididas em quatro setores de 

negócio: Soluções para Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e 

Energia e Tecnologia Predial. Como uma empresa líder em IoT, a Bosch oferece 

soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes, mobilidade e indústria 

conectadas. A empresa utiliza sua expertise de tecnologia de sensores, software e 

serviços, assim como sua própria nuvem de IoT para oferecer aos seus consumidores 

conectados múltiplas soluções a partir de uma única fonte. O objetivo estratégico do 

Grupo Bosch é disponibilizar inovações para uma vida conectada e aprimorar a 

qualidade de vida em todo o mundo com produtos e serviços inovadores, 

desenvolvidos para fascinar. Assim, a empresa cria "Tecnologia para a Vida". O 

http://www.fenasucro.com.br/
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Grupo Bosch é composto pela Robert Bosch GmbH e cerca de 450 subsidiárias e 

empresas regionais presentes em aproximadamente 60 países. Incluindo os 

representantes de vendas e serviços, a rede global de produção, engenharia e 

vendas da Bosch abrange quase todos os países do mundo. A base para o 

crescimento futuro da organização é sua força inovadora. A Bosch emprega 59.000 

colaboradores na área de pesquisa e desenvolvimento em 120 localidades em todo o 

mundo.   

 

Informações adicionais (contato imprensa): 

Tel.:  +55 11 2119-5891 

E-Mail:  juliana.araujo@boschrexroth.com.br 

Endereço: Av. Tégula 888, Unid. 10-14, 12952-820, Bairro Ponte Alta, Atibaia/SP 

Site:  www.boschrexroth.com.br 


