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Combinando aço e alumínio de forma confiável e econômica

A Bosch Rexroth é a parceira ideal para os sistemas de soldagem de alumínio utilizados na
fabricação de carrocerias

Os fabricantes automotivos buscam cada vez mais construções de baixo peso e, consequentemente, baixo consumo.
Esta tendência muda a abordagem tradicionalmente usada na fabricação de carrocerias. Com grande freqüência os
fabricantes têm utilizado o alumínio para reduzir significativamente o peso do conjunto; no entanto, para garantir a
alta qualidade dos processos é necessário desenvolver competências na área de soldagem desse material.

A Bosch Rexroth é o único fornecedor no mundo que atende aos requisitos econômicos e de segurança dos processos
com soldagem de alumínio. Graças à solução completa da Rexroth para produção em série, os fabricantes podem,
pela primeira vez, soldar alumínio em carrocerias de forma confiável e a um nível de custo comparável ao do aço.

Os métodos utilizados até hoje para fixar o alumínio, como a rebitagem, são significativamente mais caros que a
soldagem por resistência. O inversor adaptativo para soldagem de alumínio desenvolvido pela Rexroth não apenas
leva  em consideração as particularidades físicas do material,  mas também permite o completo monitoramento e
controle do procedimento de soldagem durante o processo. Isto aumenta a eficiência econômica já que, até agora, os
fabricantes tinham que verificar a qualidade das soldas em um posto de trabalho separado, depois do processamento.

A Rexroth é capaz de fazer um rápido comissionamento dos equipamentos de solda através da  nova função de
software  STC Teach  (Sheet  Thickness  Combination).  Com ela,  os  fabricantes  de automóveis  podem otimizar  os
processos de soldagem sem restrições prévias do material e com diferentes combinações de espessuras de chapas.
Os parâmetros são alimentados em um banco de dados no qual o fabricante armazena todas as combinações de
solda utilizadas. Assim, quando novas estações são comissionadas ou quando é  lançada a produção em série de
novos modelos, todas as plantas do fabricante, em todo o mundo, têm acesso aos mesmos parâmetros. Para iniciar
imediatamente a produção em série é necessário apenas copiar os respectivos conjuntos de dados para o controle de
solda.

Além disso,  os fabricantes de automóveis  podem economizar um espaço precioso e fiação  que, até então, eram
requeridos pelas estações de solda distribuídas em diferentes lugares destinados à construção da carroceria. O novo
painel de controle de solda da Rexroth combina soldagem e servo-pinça em um conceito compacto. Como atendem à
classe de proteção adequada, os painéis de controle podem ser colocados muito mais próximos dos processos de
produção. A Rexroth oferece diferentes versões: painéis para instalação suspensa, independentes ou robôs.

A Rexroth completa a gama de soluções específicas para solda com uma ampla linha de transformadores que inclui,
por  exemplo,  o  transformador  de  plataforma  padronizado  para  uso  na  indústria  automotiva;  compatível  com
praticamente todas as aplicações de robôs. A função de monitoramento entre o inversor e o transformador, além do
design compacto e do baixo peso, garante máxima economia e precisão.

Há mais de 60 anos a Bosch Rexroth é parceira no desenvolvimento de sistemas para os fabricantes de veículos, e
agora oferece essa linha completa de soluções de soldagem econômicas e confiáveis, também para o alumínio.

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  Móbile  Applications,  Machinery  Applications  and  Engineering,  Factory
Automation and Renewable Energies 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, sistemas pneumáticos, redutores, 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  37.500
colaboradores um faturamento de aproximadamente 6,5 bilhões de euros em 2012.
No Brasil, a Bosch Rexroth Ltda. possui uma sede em Atibaia/SP, uma unidade fabril em Pomerode/SC, nove 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  tecnologias  e  serviços.  Em  2012  seus  mais  de  305.000
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colaboradores  contribuíram  para  gerar  um  faturamento  de  52,5  bilhões  de  euros  nos  setores  de  tecnologia
automotiva, energia e tecnologia de construção, tecnologia industrial e bens de consumo. O Grupo Bosch é composto
pela Robert Bosch GmbH e suas cerca de 350 subsidiárias e empresas regionais presentes em aproximadamente 60
países.
Incluindo os representantes de vendas e serviços, a Bosch está presente em cerca de 150 países. Esta rede mundial
de desenvolvimento, produção e distribuição é a base para a continuidade do crescimento. A Bosch investiu cerca de
4,8 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento em 2012, e solicitou o registro de  aproximadamente 4.800
patentes em todo o mundo. Os produtos e serviços do Grupo Bosch são concebidos para melhorar a qualidade de
vida das pessoas por meio de soluções inovadoras e úteis, assim como fascinantes. Dessa forma, a empresa oferece
mundialmente "Tecnologia para a Vida". Mais informações: www.bosch.com, www.bosch-press.com

No Brasil, o grupo Bosch está presente desde 1954 e atualmente emprega cerca de 9.700 colaboradores. Em 2012, o
grupo registrou no país um faturamento líquido de R$ 4,1 bilhões com a oferta de produtos e serviços automotivos
para montadoras e para o mercado de reposição, ferramentas elétricas,  sistemas de segurança, termotecnologia,
máquinas de embalagem e tecnologias industriais. Para mais informações: www.bosch.com.br.

Fonte: Bosch Rexroth
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