Soluções “chave na mão”
para recuperadores de
rodas de caçambas
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Tornando o bom ainda melhor

A Bosch Rexroth oferece um caminho fácil para máquinas novas e para modificar
ou atualizar máquinas existentes com as melhores soluções de sistema para
desempenho total. A nossa experiência e os nossos sistemas garantem que todo e
qualquer requisito relevante sejam considerados para obter uma solução
completa e eficiente.
Nossas soluções fornecem a maior flexibilidade possível no
projeto e na instalação. Nossos sistemas são modulares e
projetados para trabalhos pesados. Um sistema hidráulico
tem a vantagem de permitir a instalação de motor/bomba
elétricos, independentemente de onde funcione. Em muitos
casos, este recurso proporciona um benefício real. Por
exemplo, no sistema de acionamento de caçambas, apenas
o motor hidráulico, relativamente leve, precisa ser montado
na roda de caçambas, na ponta da lança, enquanto os
motores elétricos pesados e as bombas podem ser
posicionados próximos ao centro da máquina.

ECONOMIA DE PESO E ENERGIA
Em uma relação desempenho-peso, nossas soluções já
eram as melhores na categoria. Com nossos novos motores
CBM, nós demos o próximo passo. Em comparação com
nosso motor padrão anterior, o Marathon, nossos motores
CBM são menores, porém mais potentes, com desempenho
superior e cerca de 25-30% menos peso.
Menos peso na ponta da lança signica contrapesos mais
leves, levando a um torque de giro mais baixo e, portanto, a
um sistema de acionamento mais enxuto. A economia de
peso oferecida com a instalação de um CBM numa roda de
caçambas permite que a máquina inteira tenha um design
consideravelmente mais leve e menos dispendioso.

Invista com inteligência e
aumente o desempenho com
a Bosch Rexroth
Nossas soluções de alto desempenho garantem retorno rápido e manutenção
mínima para a sua recuperadora de rodas de caçambas. Eles são ideais tanto
para máquinas novas quanto para atualizações de equipamentos existentes.
Muitos clientes já tiraram proveito do nosso amplo conhecimento de
aplicações, portfólio abrangente e experiência com a otimização de
desempenho e produtividade do setor.
Oferecemos soluções excepcionais para todas as

NÓS CONSIDERAMOS CADA ASPECTO

aplicações de recuperadores de rodas de caçambas.
Nossos acionamentos diretos hidráulicos são ideais em

Há mais de 30 anos fornecemos e instalamos sistemas de

posições-chave, como a roda de caçambas, giro e

acionamento baseados nas soluções da Hägglunds para

translação, bem como para transportadores intermediários

recuperadores de rodas de caçambas. Nossa experiência

e transportadores de lança. Também oferecemos

cumulativa com o passar dos anos nos deu uma sólida

excelentes soluções para tarefas como funções como

compreensão em relação a como configurar cada função

elevação e funções lineares auxiliares.

para obter resultados ideais. Por exemplo, sabemos que é
importante adaptar e otimizar a velocidade das rodas de

Ao usar nossas soluções para qualquer uma das suas

caçambas para adequar-se a diferentes materiais e condições.

funções de recuperadores de rodas de caçambas, você
pode ter certeza de obter uma solução de sistema

Densidade, forma, teor de umidade e temperatura afetam a

totalmente integrada e otimizada. A Bosch Rexroth é sua

velocidade adequada para a capacidade máxima de

garantia para essas soluções de “turnkey”.

manuseio. Uma mudança em qualquer desses fatores

PERTO DE VOCÊ – PESSOALMENTE E
GEOGRAFICAMENTE

requer um ajuste compensatório na velocidade. O controle
exclusivo de velocidade e torque fornecido por nossos
sistemas permite que você atinja a máxima e ciência em
todas as situações.

A Bosch Rexroth é a sua garantia de qualidade e uma
solução integral em um único fornecedor. Nossa
organização mundial fornece suporte para engenharia,
instalação e manutenção, independentemente da
localização. Isso é traduzido em um suporte global
coordenado para orçamentos, instalação e serviço ou
assistência local quando necessário.

1. Transportadores de correia
f O controle de torque protege a correia contra
sobrecargas
f Partidas e paradas suaves mantêm a tensão da
correia no mínimo
f Baixas velocidades podem ser usadas para
fácil inspeção
f Elevado torque de partida que pode ser
mantido por um período ilimitado
2. Rodas de caçambas
f Proteção contra sobrecarga integrada que
elimina desvios e minimiza perdas de produção
em caso de um travamento
f Baixos níveis de inércia e peso, reduz as
tensões sobre sua lança e o sistema de giro
f Torque total a uma gama infinita de
velocidades, permitindo ajustar todos os tipos
de materiais e condições
3.
f
f
f

Giro e elevação
Arranjos compactos
Proteção contra impactos da carga
Excelente controlabilidade

4. Acionamentos de translação
f Compartilhamento de carga nas rodas
perfeitamente equilibrado
f Excelente controlabilidade
f Baixa manutenção
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