Soluções sob medida para
alimentadores de placas
e de correias

Um parceiro global com
suporte local
Com soluções completas ou reformas para o seu equipamento existente,
conte sempre com a nossa assistência e suporte. O nosso objetivo é sermos
seus parceiros, através da compreensão do seu negócio e o oferecimento de
total acesso à nossa experiência e know-how especializado. Tudo para
oferecer as melhores soluções do mercado com a maior disponibilidade
possível.
Oferecemos soluções completas desde os menores
componentes, com peças originais e suporte sob medida, a
Bosch Rexroth é a sua garantia de qualidade e solução
integral, oferecendo tudo o que precisa em um único
fornecedor.
A nossa estrutura global oferece suporte de engenharia,
instalação e serviços, independente de sua localização
▲ Rússia

geográfica. Com assistência local, o trabalho será realizado
sempre por uma equipe devidamente treinada, com amplo
conhecimento em relação ao produto.
Fácil atualização
Fornecemos e instalamos sistemas de acionamento para
alimentadores com base em soluções Hägglunds há mais
de 30 anos. A experiência acumulada ao longo dos anos
nos dá uma sólida compreensão em relação a como
configurar cada função para obter excelente resultados.

▲ Dinamarca

Além disso, nossos sistemas flexíveis e modulares foram
projetados pensando em futuras atualizações. Quando
precisar aumentar a produção, pode facilmente fazer
adições e ajustes no sistema de acionamento com design
modular, interrompendo minimamente a produção.

▲ Nova Zelândia

Aumente o seu tempo de
produção com potência de
liderança mundial
A Bosch Rexroth oferece um caminho fácil para obter as melhores soluções
em sistemas de acionamento e desempenho total, seja para novos alimentadores
ou para modificações e atualizações de máquinas existentes. A nossa experiência e
os nossos sistemas garantem que todo e qualquer requisito relevante seja
considerado para obter uma solução eficiente e completa para as suas operações.
Os alimentadores de placas e de correias operam com

▼ Alimentador da correia

torque elevado na partida e picos de carga frequentes em
ambientes hostis. As nossas soluções de acionamento
modulares oferecem proteção integrada contra
sobrecargas, protegendo a funcionalidade da sua máquina
e reduzindo o risco de paradas na produção. O momento
de inércia dos nossos sistemas de acionamento hidráulico
direto é simplesmente 0,1% comparado ao de um sistema
equivalente de motor eletromecânico com um redutor. Essa
característica é significativa quando considera aumentar o
tempo de produção dos seus alimentadores limitando o
esforço na máquina, nas correntes e na linha de
acionamento.
Projetado para serviço pesado
Os nossos sistemas de acionamento hidráulico oferecem
um elevado torque de partida e capacidade de
manutenção de um torque elevado. Utilizar as nossas
soluções de acionamento no seu alimentador também
significa que pode dar partida em qualquer condição de
carga e operar com carga elevada durante longos períodos
– tudo isso com um sistema baseado somente em
necessidades médias de potência. Adicionalmente, pode
partir e parar a alimentação quantas vezes for necessário.
Aumente a produtividade – continuamente
Pode ter certeza de que sempre desejamos maximizar
o desempenho. Temos orgulho da nossa melhoria
continua de produtos e soluções. Nosso motor
robusto e confiável e as nossas soluções de acionamento
são projetadas para ambientes hostis e para aplicações
exigentes atuais e futuras.

◀ Em uma relação desempenhopeso, nossas soluções já eram as
melhores na categoria. Agora,
demos mais um passo com a
nossa nova linha CBM de
motores hidráulicos Hägglunds.
Em comparação Ao nosso motor
padrão anterior, o Marathon, a
linha CBM tem dimensões
menores e aproximadamente
25-30% menos peso –
Oferecendo mais potência e
desempenho. A linha CBM
oferece a maior relação torque/
peso do mundo.

Características:
f Torque total desde a partida durante tempo ilimitado
f Proteção contra sobrecarga integrada
f Facilidade para partidas e paradas frequentes
f Velocidade variável, permitindo a otimização do processo
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▲ Grandes benefícios

▲ com sistemas de
acionamento hidráulico

Espaço

Manutenção

Muitos alimentadores são instalados onde
há pouco espaço. As nossas soluções
oferecem a maior flexibilidade possível. O
motor hidráulico robusto é pequeno, e com
a montagem direta é necessário pouco
espaço ao redor do alimentador. A unidade
hidráulica pode ser instalada onde há
espaço disponível, independente da
colocação do eixo de comando.

A considerável vida útil dos nossos sistemas
de acionamento significa que um mínimo de
manutenção é necessário. Os sistemas têm
um design modular e tem base em
componentes padrão produzidos em série,
para que a manutenção possa ser feita de
modo fácil e rápido.

”

Antes de utilizar os motores hidráulicos, tínhamos problemas com a aplicação. Tentamos várias soluções de
motores com velocidade variável, mas sempre havia
muito tempo de espera e custos de manutenção elevados. Desde que começamos a utilizar os motores Hägglunds, o sistema funciona perfeitamente.

”

Sr. Govert de Bruin, EECV

Basicamente, os motores hidráulicos não apresentam
problemas e oferecem um torque de partida e desempenho extremamente confiáveis. Isso foi um problema
no passado, dado que nossos alimentadores funcionam
bidirecionalmente, e começar no modo de empurre é
muito difícil. Os nossos sistemas antigos falhavam a
cada tanto, por isso decidimos adotar a solução Hägglunds. Eles sempre ligam, e nunca desapontam.
Sr. Martien Blanken,
Europees Massagoed Overslagbedrijf, EMO

▲ Alimentador de placas

Elevado torque de partida

Partidas e paradas frequentes

Confiabilidade

A tecnologia de sistemas de
acionamento hidráulico oferece ao
alimentador a capacidade de
trabalhar com torque total desde o
início, sem restrições de tempo. A
potência instalada pode ser utilizada
continuamente, e não é necessário o
superdimensionamento para cargas
de partida elevadas ou cargas de
pico.

Não há limitação em relação ao
número de partidas e paradas
frequentes que o alimentador pode
fazer quando equipado com um
sistemas de acionamento hidráulico.
Adicionalmente, o alimentador pode
funcionar em qualquer velocidade
dentro da faixa de velocidade –
constantemente, sem limitações.

O sistemas de acionamento hidráulico
realmente tem uma confiabilidade
elevada. A engenharia e o projeto dos
nossos sistemas tem base no
fornecimento de uma longa vida útil
com a menor quantidade necessária
de manutenção. O princípio
operacional foi comprovado como uma
boa prática para alimentadores e uma
garantia de operação longa e confiável.
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