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Bosch Rexroth mostra na FEIMEC 2018 como transformar máquinas 
antigas em equipamentos da Indústria 4.0, o conceito de Hidráulica 
Conectada, soluções com Inteligência Artificial e muito mais! 
 

 
 

Pode uma máquina criada na metade do século passado se tornar compatível com 
os modernos recursos da indústria 4.0? Parece improvável, certo? Não para a Bosch 
Rexroth. A multinacional alemã oferece aos clientes o serviço de Smart Retrofit, que 
moderniza equipamentos antigos por meio de suas tecnologias e softwares, fazendo 
com que fábricas fiquem mais competitivas, produtivas e menos custosas. A solução 
será apresentada na FEIMEC 2018 – Feira Internacional de Máquinas e 
Equipamentos –, que acontece entre 24 e 28 de abril, na capital paulista. Confira 
esse e outros destaques do estande. 
 
Smart Retrofit 
Através do conceito de retrofit inteligente, os especialistas da Bosch Rexroth 
ensinarão em 2 sessões por dia como transformar máquinas antigas em 
equipamentos conectados em apenas 10 minutos! Para demonstrar como 
funciona o serviço, a Rexroth levará um torno mecânico da década de 50 para o seu 
estande no evento. Equipado com sensores e tecnologia IoT Gateway, ele será 
capaz de gerar e transmitir dados para a nuvem que podem ser acessados de 
qualquer lugar via internet. A alternativa é ideal para indústrias que buscam 
conectividade, mas não querem realizar um alto investimento para substituir seu 
maquinário antigo.  
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Connected Hydraulics 
A Hidráulica Conectada utiliza o poder e a inteligência da avançada tecnologia da 
Bosch Rexroth para romper barreiras e limites, definindo uma nova referência para 
desempenho, funcionalidade e vida útil de maquinários. Dentro desse contexto, e 
por meio de uma tela touchscreen, o visitante poderá interagir com um aplicativo que 
apresenta a variedade de tecnologias que atendem todos os requisitos da Indústria 
4.0.  
Um dos destaques será a CytroPac, uma unidade hidráulica responsável por 
controlar pressão, temperatura e vazão de óleo de uma máquina. Desenvolvida para 
e sob o conceito de conectividade, a unidade pode ter seus dados acessados em 
interface HTML através do software WebConnector da Bosch Rexroth. É possível, 
inclusive, alterar remotamente seus parâmetros de atuação via computador ou 
smartphone.  
Também com participação destacada, nossos filtros hidráulicos apresentarão a nova 
familia de elementos filtrantes Pure Power. Com um design inovador e camadas de 
filtração de alta eficiência que aumentam a capacidade de retenção dos 
contaminantes em até 50%, eles têm sua vida útil prolongada, auxiliam no controle 
de custos operacionais e maximizam a proteção contra os danos causados por 
contaminantes presentes no fluido - que são fonte de 80% das falhas dos sistemas 
hidráulicos -, reduzindo o Custo Total de Propriedade (TCO) do sistema e de 
paradas desnecessárias. 
 
Inteligência Artificial 
Em parceria com a IBM, a Bosch Rexroth apresentará também, através do robô 
TJBot, algumas de suas soluções integradas à Inteligência Artificial Watson. De 
modo geral, o TJBot opera via sistemas computacionais cognitivos sensíveis a 
percepções e que reagem a sinais externos e aprendem a fazer algo com excelência 
através da análise de dados. Os visitantes poderão interagir com o robô e perguntar-
lhe dados operacionais dos equipamentos da Bosch Rexroth conectados a ele.  
É assim que o ODiN, uma tecnologia similar, desenvolvido pela Rexroth para a 
indústria também estará presente na FEIMEC. O ODiN apresenta métodos de 
aprendizado de máquina para gerar conhecimento sobre o estado de saúde do 
equipamento a partir de dados de sensores registrados, para permitir previsões 
confiáveis sobre o provável tempo de falha - um atributo fundamental dada a adoção 
crescente das técnicas da Indústria 4.0. 
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Estação de Montagem  
Para apresentar suas tecnologias industriais, a Bosch Rexroth levará também para o 
evento uma verdadeira linha de montagem, construída com os perfis de alumínio 
EcoShape – produto desenvolvido pela Rexroth para equipar linhas de produção ou 
montagem industrial. Ao assumir um posto na estação de trabalho, o visitante 
poderá parafusar e desparafusar componentes que passam em uma esteira à sua 
frente, comprovando, na prática, como as ferramentas da empresa são leves e 
fáceis de manusear, além de possuírem propriedades ergonômicas e muitos outros 
atributos de performance técnica. 
 
Sobre a FEIMEC 
A FEIMEC é uma das principais feiras do país no segmento de máquinas e 
equipamentos. Na edição deste ano, contará com mais de 460 expositores e 900 
marcas nacionais e internacionais. O evento será realizado na São Paulo Expo 
(Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, São Paulo - SP). 

 
 
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 29.500 
colaboradores um faturamento de aproximadamente 5 bilhões de euros em 2016.  
No Brasil, a Bosch Rexroth Ltda. possui uma sede em Atibaia/SP, uma unidade fabril em 
Pomerode/SC, regionais de vendas próximas aos mais importantes mercados brasileiros e 
Distribuidores Autorizados situados nas principais cidades do país. Para saber mais, visite:  
www.boschrexroth.com, www.boschrexroth.com.br 
 
O Grupo Bosch é líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços. A empresa emprega mais 
de 400.500 colaboradores em todo o mundo (posição de 31.12.2017). De acordo com os dados 
preliminares, a empresa gerou vendas de 78 bilhões de Euros em 2017. 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 
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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 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 62.500 colaboradores na 
área de pesquisa e desenvolvimento em 125 localidades em todo o mundo.  
Mais informações:  www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, 
www.twitter.com/BoschPresse 
 
A história de sucesso da Bosch no Brasil iniciou-se em 1954 na cidade de São Paulo. Atualmente o 
Grupo Bosch emprega no país cerca de 8.500 colaboradores e registrou, em 2016, um faturamento 
líquido de R$ 4.4 bilhões com a oferta de produtos e serviços automotivos para montadoras e para o 
mercado de reposição, bem como ferramentas elétricas, sistemas de segurança, termotecnologia, 
máquinas de embalagem e tecnologias industriais. As operações do grupo na América Latina 
empregam cerca de 10.000 colaboradores que contribuíram para gerar um faturamento de R$ 5.7 
bilhões, incluindo as exportações e vendas das empresas coligadas. 
Para mais informações: www.bosch.com.br 

 


