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[+] Sistema de rastreamento de minérios auxilia na...

Tração AWD para caminhões
Acionamento hidrostático auxiliar para veículos comerciais fora de estrada proporciona mais tração quando
necessário

Fonte: Assesoria de Imprensa

O Hydraulic Traction Assistant (HTA, ou
assistente hidráulico de tração) da Bosch
Rexroth, pertencente ao Grupo Bosch,
oferece tração adicional nas rodas quando
necessário, aumentando a capacidade de
carga, reduzindo o consumo do combustível.

Segundo a empresa, a tração em todas as
rodas (AWD – All Wheel Drive) é indicada para veículos comerciais que transportam
materiais em canteiros de obras, que trafegam em solos macios ou úmidos e
necessitam atravessar morros e desfiladeiros.

O acionamento hidrostático auxiliar (HTA – Hydraulic Traction Assistant), explica a
Bosch, oferece uma alternativa ao tradicional acionamento em todas as rodas. O HTA
reduz o peso do sistema em 400 kg.

O menor peso resulta em maior capacidade carga útil e reduz o consumo de
combustível.

O HTA pode ser implementado em veículos de 2 ou 4 eixos, permitindo adicionar a
função AWD a certos tipos de veículos, explica a empresa, aos quais a incorporação
de um sistema AWD mecânico poderia ser proibitiva, devido ao seu custo.

Isto inclui veículos que
passem a maior parte de
tempo sobre pisos não
pavimentados e que, com

frequência, precisem de tração em todas as rodas ou necessitem transitar em terrenos
difíceis, de forma segura e confiável.

Os veículos podem ser tratores e carretas reboque, basculantes, betoneiras,
pás-carregadeiras, motoniveladoras, caminhões tanques, entre outros.

 

 

NOTÍCIAS > TECNOLOGIA QUINTA-FEIRA - 07 de NOVEMBRO de 2013

Últimas Notícias

:: 06-11-2013 ::

ReliaSoft abre inscrições para
cursos em Engenharia...

:: 01-11-2013 ::

América Latina investiu US$440 bi
entre 2008...

:: 30-10-2013 ::

Sistema de automação de
processo PlantPAx da...

Logística deve alcançar 22% do
PIB em 2018 no...

Rodovias argentinas necessitam
de investimentos...

Arena Corinthians atinge a marca
de 92% de conclusão

Picadores da Vermeer processam
resíduos de madeira...

Ciber Equipamentos Rodoviários
amplia participação...

Danfoss promove últimos
treinamentos de drives...

New Holland Construction
apresenta novo diretor...

Mais Lidas

Central de concreto do Parque
Olímpico começa a operar

Tração AWD para caminhões

Célio Ribeiro deixa a presidência do
Grupo Auxter

Ciber Equipamentos Rodoviários
estreita relações com clientes
colombianos

SAP lança solução de gestão de
grandes volumes de dados para o
setor manufatureiro

Curso para profissionais envolvidos
com movimentação de carga em
obras

// Noticias en Español

[+] Hormigoneras aumentan
participación eb la construcción civil

[+] Un entrante experimentado

[+] Ingeniería en las alturas

// English Headlines

[+] Concrete companies increase
presence in civil construction

[+] A veteran newcomer

[+] Engineering at heights

INÍCIO | EDIÇÃO ATUAL | EDIÇÕES ANTERIORES I KIT DE MÍDIA | MULTIMÍDIA | SOBRATEMA | FALE CONOSCO | NEWSLETTER | SOBRATEMA STUDY | ASSINATURAS

http://www.revistamt.com.br/index.php?option=com_conteudo&task=...

1 de 2 07/11/2013 14:04


