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BOSCH REXROTH NA EXPOSIBRAM 2013

16/09/2013

A Bosch Rexroth participará da edição 2013 da Exposibram, que se realizará entre os dias 23 e 26 de setembro,
no Expominas, em Belo Horizonte, MG  A realização da 15ª edição da Exposibram e do Congresso Brasileiro de
Mineração ocorre em meio a cenário promissor para a indústria da mineração no Brasil.

A Exposibram (Exposição Internacional de Mineração) é a maior feira de mineração da América Latina. Realizada
a cada dois  anos pelo Instituto  Brasileiro de Mineração (IBRAM),  ela atrai mais de 50.000 visitantes entre
empresários, representantes de organizações privadas e governamentais e profissionais do setor.

Como mostram os dados do Ministério de Minas e Energia, entre 2002 e 2012 a produção do setor cresceu
550%. Um desempenho como este e, mais importante, o real aproveitamento do potencial brasileiro (atualmente
recebemos apenas 3% dos investimentos globais no setor) requerem soluções de sistemas flexíveis e duráveis,
que garantam o movimento de máquinas com precisão,  confiabilidade e robustez.   A Bosch Rexroth oferece
soluções  compactas e sob  medida  para  a  indústria da mineração,  que  agregam pouco peso  às máquinas,
facilitando o trabalho de exploração e manuseio de materiais  até mesmo nos ambientes mais agressivos. O
desempenho e a produtividade proporcionados pelas soluções Rexroth para acionamento e controle contribuem
para uma operação segura e lucrativa.

A  Bosch  Rexroth  estará  presente  na  Exposibram  2013  no  estande  Q02-06.  A  EXPOSIBRAM  (Exposição
Internacional de Mineração) é a maior feira de mineração da América Latina. Realizada a cada dois anos pelo
Instituto  Brasileiro  de  Mineração  (IBRAM),  ela  atrai  mais  de  50.000  visitantes  entre  empresários,
representantes de organizações privadas e governamentais e profissionais do setor. Cerca de 500 expositores,
distribuídos  em  15.000  metros  quadrados  de  estandes,  de  grandes  mineradoras  globais  aos  principais
fornecedores de produtos e serviços para o setor, apresentam novidades em tecnologia, equipamentos, software
e outras ofertas.

O Congresso Brasileiro de Mineração, que ocorre em paralelo com a feira, reúne mais de 2.000 participantes
entre especialistas, pesquisadores,  representantes do setor privado e estudantes. Sua pauta inclui o contexto
político e socioeconômico global, além das perspectivas de longo prazo para os negócios  deste segmento.

Para obter mais informações e detalhes, visite www.exposibram.org.br
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