Potência para se destacar
na mineração e no
manuseio de materiais
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O que move o seu
desempenho?

Necessidades do cliente | Mineração e manejo de materiais
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Mineração, processamento de mineral e manejo de materiais são atividades
diferentes com um objetivo comum. Todas aplicações impõem demandas
exigentes sobre os equipamentos acionados, com nenhuma delas
podendo aceitar sequer uma parada não planejada. Seja para escavar,
triturar, refinar ou apenas manter as coisas em movimento, você precisa de
equipamentos e de um fornecedor no qual possa confiar.

REFORÇANDO AS COISAS
Em um ramo em constante mudança, você precisa de equipamentos altamente adaptativos e produtivos. Com o
crescimento da indústria e infraestrutura em todo o mundo,
a demanda por metais, minerais e materiais também
aumenta. E a forte concorrência no mercado signi ca que
você não pode car parado.
Manter a dianteira exige máquinas que servem para mais
do que apenas serviços pesados. É necessária a combinação certa de potência, controle e proteção para tarefas e
requisitos especí cos. Quanto mais difíceis forem as suas
aplicações, mais adaptáveis os seus equipamentos e seus
sistemas de acionamento e controle precisarão ser.
Em resumo, você precisa de soluções de sistemas que:
f Maximizem o tempo de atividade do equipamento para
otimizar a produtividadeProteção contra sobrecarga
integrada
f Reduzam as limitações, mas ainda protejam as máquinas
contra danosVelocidade variável, permitindo a otimização
do processo
f Suportem ambientes agressivos e resistam ao desgaste
f Adicionam robustez e funcionalidade sem adicionar
volume e peso
f Ofereçam acesso global a suporte de ponta
Você não pode esperar nada menos da Bosch Rexroth.
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Um parceiro que vai além

O sucesso vem da alta produtividade e dos maquinários e processos bem
utilizados. Para conseguir isso, seu sistema de acionamento e seu
fornecedor deve prover as mesmas qualidades que você procura em seus
equipamentos – desempenho, disponibilidade, longevidade.
A Bosch Rexroth oferece tudo isso e muito mais.
UMA OFERTA PODEROSA
A Bosch Rexroth tem uma longa história em fazer a diferença na mineração, no processamento de minerais e
manuseio de materiais. Utilizando nosso profundo conhecimento em aplicações, juntamente com nosso extenso
portfólio de acionamento e controle, oferecemos as
soluções certas para atender aos seus desa os. Apresentamos o que há de melhor para sua máquina e seu processo,
bem como o que é o melhor para sua empresa.
Nosso portfólio de produtos de alta qualidade está em
constante desenvolvimento, o que signi ca novas oportunidades para aumentar a produtividade e manter a competitividade. Por trás disso está o nosso conhecimento exclusivo de aplicações e engenharia, juntamente com uma
oferta abrangente de serviço e suporte.

Onde quer que sua empresa esteja e onde quer que ela leve
você, nossa expertise está ao seu lado.
Ao escolher as soluções Bosch Rexroth, você escolhe:
f A mais alta con abilidade, maior vida útil e melhor tempo
de atividade
f Alta e ciência energética e controle superior, com
comando total sobre velocidade e torque
f Instalação simples e fácil, com design compacto e leve
f Alta exibilidade, com design modular e ampla faixa
operacional
f Suporte mundial, com manutenção rápida prestada por
engenheiros experientes e qualificados

Nossa competência | Mineração e manejo de materiais
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Durabilidade inovadora

Você precisa de equipamentos pesados para abrir o solo e
acessar materiais valiosos. A Rexroth oferece todo o poder
para lidar com qualquer condição que você encontre, ao
mesmo tempo em que oferece uma proteção sólida para o
seu maquinário.
Do alto torque de partida à tensão brutal de cargas de
impacto e ambientes severos, nossas soluções de sistema
suportam tudo isso. Apesar de resistentes, eles não sacri
cam nada quando se trata de exibilidade e controle altamente responsivo.

Benefícios para acionadores de rodas de caçamba

f Proteção contra sobrecarga integrada que elimina
desarmes e minimiza perdas de produção em caso de

f Construção leve, que reduz a necessidade de contrapeso e limita as tensões em sua lança e acionamento de
giro, o que significa um design mais compacto e menor
peso total da máquina

um travamento, causado, por exemplo, por avalanche de
uma pilha.
f Torque total em toda a faixa de velocidade, combinado
com velocidade infinitamente variável, que permite
ajustar a todos os tipos de materiais e condições a qualquer momento.

Mineração | Mineração e manejo de materiais
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Benefícios para movimentos de giro e elevação

Benefícios para acionamentos de translação

f Arranjos compactos que economizam espaço e peso.

f Compartilhamento de carga perfeitamente equilibrado

f Proteção confiável contra carga de choque, que
maximiza o tempo de atividade do equipamento
f Excelente controlabilidade para desempenho superior
em qualquer velocidade

que garante operação confiável
f Excelente controlabilidade para desempenho superior
em baixa velocidade
f Design robusto destinado a condições pesadas em
qualquer velocidade
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Confiabilidade em cada
situação

Triturar e moer rochas para alcançar materiais valiosos cria

Nossas soluções robustas e comprovadas minimizam o

desafios difíceis e às vezes imprevisíveis. Variações na

tempo de inatividade e otimizam a utilização de seu

qualidade dos minerais podem causar uma pressão

maquinário. Elas fornecem a maior flexibilidade, o que

inesperada no seu equipamento e no seu processo. As

significa que você pode lidar com carga variável e

soluções de sistema da Rexroth são seu seguro contra

demandas futuras. Com controle preciso e instantâneo de

sobrecargas, permitindo que você gerencie alto torque - da

velocidade, fluxo e capacidade, você pode maximizar

partida à velocidade máxima - por um período ilimitado.

totalmente a versatilidade do seu processo.

Processamento de minerais | Mineração e manejo de materiais

Benefícios para fornos e tambores rotativos
f Perfeito compartilhamento de carga que minimiza o
desgaste e garante operação confiável
f Controle de torque total e capacidade de fornecer
torque de partida indefinidamente
f Excelente controlabilidade em toda a faixa de
velocidade, permitindo a otimização do processo e giro
lento sem problemas com o acionamento principal
f Soluções de sistema flexíveis para fácil instalação e alta
redundância
Benefícios para moinhos de bolas
f Design comprovado com uma longa vida útil que
minimiza as necessidades de manutenção
f Velocidade infinitamente variável que permite a
otimização do processo
f Excelente controlabilidade em toda a faixa de
velocidade, que permite o giro lento sem problemas
com o acionamento principal

▲ Fornos e tambores
◀ Moinhos de bolas

Benefícios para trituradores
f Torque total disponível a partir da partida e a
capacidade de fornecer alto torque indefinidamente
f Proteção contra sobrecarga integrada que elimina
desarmes e minimiza perdas de produção
f Controlabilidade superior para partidas, paradas e até
mesmo reversões fáceis, se necessário
f Excelente proteção contra carga de choque que
prolonga a vida útil de maquinários e peças de desgaste

▼ Trituradores
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Produtividade incomparável

Não importa o material que você manipule, levá-lo de um

funcionando rápida ou lentamente, para trás ou para frente.

lugar para outro raramente é tão fácil quanto parece. O

Nossas soluções são robustas e confiáveis, realizando

carregamento, o descarregamento e o transporte

paradas, cargas de choque e inversões rápidas

representam desafios únicos para o seu equipamento, e

instantaneamente. Isso significa que você pode transportar

não há espaço para tempo de inatividade ou erros.

seus materiais exatamente para onde precisar deles -

As soluções de sistemas de acionamento da Rexroth podem

exatamente quando precisar deles.

ser facilmente adaptadas à sua tarefa e à sua carga,

Manejo de minerais | Mineração e manejo de materiais

Benefícios para transportadoras de correias
f Excelente controle de torque desde a partida, que
protege a maquina e a correia contra sobrecargas
f Partidas e paradas suaves que reduzem o esticamento
da correia e aumentam a vida útil das correias e
correntes
f Operação em baixa velocidade, por exemplo, para
permitir fácil inspeção e substituição da correia ou da
corrente
f Elevado torque de partida que pode ser mantido por um
tempo ilimitado
Benefícios para descarregadores de navios
f Excelente, 100% de controle da aceleração,
desaceleração e posicionamento
f Capacidade de avançar e reverter no modo de
acionamento e de frenagem sem limitações
f Construção compacta e leve, que minimiza a
necessidade de espaço, permitindo um design enxuto
com um mínimo de contrapeso
Benefícios para viradores de vagões
f Excelente controle de aceleração, desaceleração e
posicionamento, o que permite a otimização do ciclo de
esvaziamento
f Boa vida útil e alta confiabilidade para disponibilidade
otimizada
f Estrutura compacta e com economia de espaço que
permite uma construção inteligente da máquina e um
design enxuto
Benefícios para alimentadores
f Torque total disponível desde o início, podendo ser
mantido por um tempo ilimitado
f Proteção contra sobrecarga embutida que garante
produção ininterrupta
f Sem limitação ao número de partidas e paradas
consecutivas
f Velocidade totalmente variável que permite a otimização
do processo

▲ Transportadoras
de correias
▲ Descarregadores
de navios
◀ Sistema de manejo
viradores de vagão
▼ Alimentadores
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Tudo o que você precisa

Em aplicações desafiadoras, você precisa confiar totalmente em seu
equipamento. Com a Bosch Rexroth, você obtém flexibilidade, versatilidade e
extensa experiência em engenharia. Em outras palavras: soluções robustas
e confiáveis de um único fornecedor.

INVESTINDO EM TRANQUILIDADE
Existem muitos motivos para procurar sistemas e soluções
inteligentes, e também para obtê-los de uma única fonte.
Nosso compromisso de apoiar e otimizar seu desempenho
não se limita a soluções completas e processos integrais.
Não importa a aplicação ou tecnologia, a Bosch Rexroth
oferece atendimento rápido e respostas aprofundadas.
Com nossa experiência e portfólio completo de produtos
de alta qualidade, podemos fornecer soluções para
qualquer funcionalidade que você possa precisar para
aumentar sua produção.
Podemos fornecer tudo o que é necessário para uma
solução eficiente e altamente benéfica - tudo, desde a fonte
de alimentação, por exemplo, a rede elétrica ou motor a
diesel, até o eixo da máquina a ser girado ou o ponto da
máquina a ser movido. Nossas soluções oferecem acesso
total ao torque, força e velocidade, com equipamentos
robustos e excelentes controles.
Com nossa ampla experiência e amplo conhecimento de
aplicações, oferecemos uma solução ideal com o maior
valor possível para você.Onde quer que sua empresa esteja
e onde quer que ela leve você, nossa expertise está ao seu
lado.

