
Menos emissões, menor custo.
Acionamentos hidrostáticos Fan Drive
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Temperatura de combustão 
otimizada para um ambiente
mais limpo

2 Padrões legais | Menos emissões

As normas que regulamentam as emissões de poluentes de veículos comerciais tornaram-se 
mais rígidas em todo o mundo, estabelecendo assim limites de emissões obrigatórios. 
Uma das coisas necessárias para alcançar estes valores é uma temperatura de com-
bustão otimizada para o motor, o que, por sua vez, requer uma gestão eficiente do resfri-
amento. A capacidade de resfriamento necessária pode aumentar de 15 a 40% em 
relação ao padrão Euro 6 ou TIER 4 final, normas regulatórias mundiais, resultando ainda 
em uma necessidade de espaço aproximadamente 20% maior para o radiador. Os acio-
namentos hidrostáticos Fan Drive da Rexroth atendem a estas novas condições e 
desempenham um papel significativo nos modernos sistemas de motores.
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Previsões | Restrição mundial dos limites  3

Novas leis sobre emissões:
Os acionamentos hidrostáticos Fan Drive desempenham 
importante papel neste cenário
Para atender aos atuais limites de exaustão e de emissões, 
os fabricantes de veículos estão respondendo com tecno-
logias de acionamento alternativas, que são operadas em 
uma faixa de temperatura ainda mais estreita e que tra-
balham usando o nível máximo de torque com as menores 
velocidades do motor.

A isso contribuem, acima de tudo, os motores a diesel, 
cujas emissões foram otimizadas por meio de filtros de 
partículas e sistemas de tratamento de gases de exaustão, 
em que também se enquadram os combustíveis alternati-
vos como gás natural, GLP ou etanol, que são mais algu-
mas das opções. Mas, de qualquer modo, a demanda por 
sistemas de ventiladores com a capacidade de resfria-
mento exigida pelas modernas tecnologias de aciona-
mento, permanece inalterada. Estes sistemas, obviamente, 
precisam ser o mais eficiente possível e economizar o 
máximo de espaço. Ambos os requisitos são atendidos, 
usando-se um moderno sistema de acionamento 
hidrostático controlado com uma bomba axial variável.

 Regulamentos (mais rígidos) existentes 
 nas nações industrializadas
 Regulamentos mais rígidos estimados 
 para os próximos 5 anos
 Regulamentos mais rígidos estimados 
 para os próximos 10 anos

	 O mundo se une em torno da preservação do meio ambiente
As leis e diretrizes que governam a emissão de poluentes de 
motores diesel estão em vigor em muitas nações industrializa-
das, controlando monóxidos e dióxidos de carbono, óxidos de 
enxofre e de nitrogênio, pó e fuligem. Novas restrições aos 
limites já estão em vigor ou sendo planejadas. Por exemplo: Euro 
6 para veículos de estrada e TIER 4 final para veículos fora de 
estrada.

Peritos antecipam que, daqui a algum tempo, normas e regula-
mentos similares serão introduzidos globalmente. Assim, o mundo 
irá se unir em torno da proteção ambiental. 

Para fabricantes de motores, o desafio no cumprimento das 
normas está em reduzir as temperaturas de pico da combustão e 
ao mesmo tempo continuar reduzindo o conteúdo de partículas 
nos gases de exaustão. Os acionamentos hidrostáticos Fan Drive 
garantem que o processo de combustão se realize a qualquer 
tempo e a uma temperatura otimizada. 
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4 O Futuro | Acionamentos Hidrostáticos Fan Drive

O futuro do deslocamento de ar está 
nos acionamentos hidrostáticos Fan 
Drive da Rexroth

De sensores e controladores a bombas e motores, a Rexroth oferece o sistema certo de acionamento para uma ampla variedade de 
aplicações.

Motor de pistões 
axiais

Bomba de
engrenamento 

externo

Tanque de 
plástico

Bomba de pistões 
axiais

Software de 
aplicação BODAS

Software de 
diagnóstico 

BODAS

Motor de 
engrenamento 

externo

Válvula de 
inversão

Válvula térmica de 
pressão

 Módulo de 
válvula

Sensores de 
temperatura 

BODAS

Controlador 
BODAS

A função de um acionamento hidrostático é usar o movimento controlado do ar para eliminar 
o calor dissipado pelo motor de combustão, que chega ao radiador. Aqui o acionamento 
serve para garantir a temperatura otimizada do motor e da combustão. O comando inteli-
gente dos sistemas de acionamento híbrido Fan Drive serve, portanto, para atender às dire-
trizes legais sobre emissões de poluentes e, ao mesmo tempo, poupar energia. Como? Con-
trolados por sensores altamente desenvolvidos, eles fornecem refrigeração com base na 
temperatura medida, reduzindo consideravelmente os custos operacionais. Nem mais nem 
menos do que o resfriamento necessário, tanto em aplicações dentro ou fora da estrada.
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Acionamentos hidrostáticos de ventiladores | Benefícios  5

 Ñ Meio ambiente
u	Cumprimento das diretrizes sobre gases de exaustão (Euro    
 4/5/6, TIER 4, US10, Stage IV...)
u	Redução do consumo de combustível
u	Redução das emissões de poluentes e de ruído

Custos
u	Visível redução de até 5% nos custos operacionais
u	Componentes Rexroth de longa duração
u	Maior eficiência em comparação com outras tecnologias de 
 acionamento hidrostático

Os benefícios dos acionamentos
hidrostáticos Fan Drive 

Função
u Variação contínua da velocidade do ventilador,
 independente da velocidade do motor
u Alta potência de ventilador a baixas velocidades de motor
u Opção de funcionamento reverso e parada do ventilador
u Layout flexível de componentes
u O conjunto de radiador pode ser dividido

Energia
u	Refrigeração conforme demanda, reduzindo o consumo de 
 energia
u	Economia adicional de combustível com a opção de parada  
 do ventilador 
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Acionamentos hidrostáticos Fan Drive 
Rexroth trazem um ar de inovação a 
qualquer aplicação

6 Acionamentos hidrostáticos Fan Drive | Aplicações

	Uma maneira diferente de deslocar ar.  As temperaturas da 
operação reversa são apenas um dos problemas. O segundo      
problema são o pó e a sujeira que se depositam dentro do radiador, 
especialmente no caso de máquinas de construção e agrícolas. 
Para evitar que a eficiência de refrigeração se deteriore, nossos 
engenheiros desenvolveram uma solução inteligente, a operação 
reversa. A direção de rotação do motor do ventilador muda em 
diferentes intervalos, para que o ar seja soprado na direção oposta, 
carregando a sujeira para fora. A vantagem da operação reversa é 
óbvia. O radiador permanece desobstruído e o motor opera em 
condições ideais de funcionamento e de temperatura.

Os acionamentos hidrostáticos Fan Drive 
são usados em uma ampla variedade de 
aplicações – de equipamentos agrícolas e 
florestais a máquinas de construção e 
veículos rodoviários.
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 7

 Há momentos em que ventilação não é necessária.
 Escolha a opção de espera!
Com a função opcional de espera, o ventilador fica totalmente 
parado  durante a fase de partida ou quando a temperatura 
ambiente é muito baixa. Assim o motor de combustão interna 
atinge sua temperatura de operação com maior rapidez e os 
poluentes dos gases de exaustão são reduzidos de modo 
otimizado. Além disso, a função de espera permite uma economia 
de até 1% do consumo de combustível em comparação com as 
soluções convencionais de espera do ventilador.
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Vantagem clara do 
acionamento 
hidrostático Fan 
Drive
Os atuais motores de combustão, com suas 
características de potência e torque, exigem 
alta eficiência de refrigeração em baixas 
rotações. As normas de exaustão restritas 
de hoje (Euro 6, US10, TIER 4 e Stage IV) 
também resultam em um aumento de até 
15% do espaço necessário para o radiador e 
o ventilador. Para contornar o problema, é 
necessário um arranjo flexível do radiador 
em relação ao motor. Com a possibilidade 
de separação do motor de combustão e do 
radiador, as áreas anteriormente não ocupa-
das podem agora ser usadas de forma 
otimizada.

8 Comparação entre sistemas de ventiladores | Acionamentos hidrostáticos Fan Drive

Acionamento hidrostático de ventilador

Acionamento hidrostático de ventilador
u	Controle contínuo (proporcional) da velocidade do 
		ventilador
u	Potência adicional do ventilador mesmo em baixa rotação  
     do motor diesel
u	Refrigeração conforme demanda
u	Economia de combustível de até 5%
u	Índice de ruído reduzido
u	Layout flexível dos componentes do sistema
u	Opções de parada do ventilador, de operação reversa e de 
     divisão do módulo de radiador
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Acionamento Mecânico
u	Velocidade de ventilação independente da rotação             
     do motor diesel
u	Capacidade de refrigeração em baixas rotações do        
     motor diesel
u	Diversas possibilidades de layout
 
 

Acionamento mecânico
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Acoplamento Eletromagnético
u	Velocidade de ventilação variável em três níveis
u	Capacidade de refrigeração em baixas rotações                  
     do motor diesel
u	Diversas possibilidades de layout

Embreagem eletromagnética
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Acionamentos hidrostáticos Fan 
Drive: o deslocamento controlado do 
ar compensa

A refrigeração sempre é um desafio tecnológico, uma vez que é necessário utilizar ener-
gia a partir de uma energia já consumida, a fim de manter a temperatura do motor e da 
combustão no nível apropriado. Isto se obtém, dissipando-se eficientemente a perda de 
calor, o que infelizmente sempre envolve consumo de energia e custos. Os acionamen-
tos hidrostáticos Fan Drive permitem que este consumo seja medido com precisão, 
uma vez que o desempenho do ventilador varia de modo automático e preciso em 
função das temperaturas medidas. Em comparação com um sistema de acionamento 
mecânico de ventilador, produz-se uma economia de 5% de combustível!

10 Movimento controlado do ar | Economia de energia e de custo
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Flexibilidade de montagem do sistema - mais liberdade para o 
desenvolvimento de motores
Existe um limite no desenvolvimento da tecnologia de motores: o 
compartimento do motor. Os acionamentos hidrostáticos da       
Rexroth dão aos engenheiros de projeto grande liberdade, dentro 
dos limites de espaço disponíveis, através do arranjo do sistema de 
ventilador e de todos os seus componentes. Bombas hidráulicas, 
tubos, controladores e o radiador podem facilmente ser colocados 
onde houver espaço livre - o espaço disponível é usado eficiente-
mente. Esta flexibilidade é uma grande vantagem, comparada aos 
acionamentos diretos que usam correias ou eixos de acionamento. 
Por exemplo: um sistema de refrigeração de teto, do tipo planejado 
e já em uso nos modernos ônibus, só é possível em conjunto com 
um acionamento hidrostático de ventilador.

Graças a esta liberdade, nosos engenheiros de projeto e desenvolvi-
mento podem focar toda a sua atenção no que é realmente essen-
cial: o motor e seu desempenho.

Potência contínua e variável do ventilador – independentemente da 
rotação do motor
Este é um modo significativo de economizar energia, usando apenas a 
quantia de energia necessária para atingir a condição desejada. Isto 
requer, acima de tudo, flexibilidade. É por isso que os acionamentos 
hidrostáticos Fan Drive da Rexroth fornecem continuamente uma 
potência variável, que depende de quanta refrigeração é desejada em 
determinado momento. Sensores medem as temperaturas e con-
trolam o desempenho do ventilador.

Isto garante que os acionamentos hidrostáticos Fan Drive con-
sumam apenas a quantidade de energia necessária no momento, 
reduzindo o impacto no meio ambiente e economizando custos 
operacionais, em comparação aos sistemas convencionais de 
ventiladores.

Diagrama

Temperatura do líquido 
refrigerante [°C]

75

100

150

200

250

80 85 90 95 0 1,000 2,000

P
re

ss
ão

 p
 [

b
ar

]

Velocidade do
ventilador n [rpm]

 11

RE98065_2010-09_Fan_Drive_PT.indd   11 22/07/13   15:45



Os acionamentos hidrostáticos da    
Rexroth estão disponíveis em 2x2 
versões.

Nossos acionamentos hidrostáticos estão disponíveis em quatro diferentes variantes. Os 
acionamentos Fan Drive podem ser controlados hidráulica ou eletricamente, e, além disso, o 
ventilador pode ser acionado por um sistema fixo ou variável. Qual variante de acionamento 
hidrostático de ventilador é a certa para você? Isso depende amplamente de quantas 
temperaturas de operação devem ser monitoradas e controladas, assim como em relação à 
potência do motor também. De qualquer modo, podemos garantir: nossos engenheiros de 
projeto e desenvolvimento lhe darão suporte para a escolha certa em seu projeto.

12 Acionamentos hidrostáticos Fan Drive | Variantes

A segunda escolha a ser feita:
Bomba de engrenagens constante ou bomba de pistões axiais 
variável?

A bomba de engrenagens fixa é usada para pequenas ou médias  
potências de acionamento de ventiladores (até aprox. 15 kW). A 
bomba de engrenagens constante e o motor de engrenagens 
constante, contendo uma válvula prioritária integrada, garantem 
que a pressão e a vazão necessárias para remover o calor 
dissipado sempre estejam disponíveis no motor do ventilador. A 
válvula prioritária pode dirigir qualquer excesso de vazão a outros 
consumidores hidráulicos. Este tipo de acionamento de ventilador 
hidraulicamente controlado economiza entre 10 a 20% de energia 
comparado a um sistema de acionamento de ventilador não 
controlado.

As bombas de pistões axiais frequentemente são usadas para 
potências de acionamento de ventiladores mais altas (aprox. 
acima de 10 kW). Estas bombas variáveis fornecem a quantia 
exata de óleo necessária à velocidade desejada do ventilador. Isto 
significa que o desempenho da bomba é constantemente 
adaptado para ajustar-se à potência exigida pelo ventilador, o que 
reduz o consumo de combustível em até 5%. Outra vantagem, é 
que com este sistema os refrigeradores a óleo podem ser 70% 
menores em comparação a um sistema de bomba constante.

A primeira escolha a ser feita:
Acionamento de ventilador com comando hidromecânico ou 
eletro-hidráulico?

O sistema de comando hidromecânico de ventilador é usado 
para sistemas relativamente simples, ou seja, em aplicações 
onde é necessário controlar uma ou no máximo duas 
temperaturas. Na moderna tecnologia de veículos, porém, são 
controlados um número cada vez maior de fluidos e 
temperaturas. Isto é necessário, por exemplo, onde há um 
sistema de recirculação do gás de exaustão ou onde o ar de 
alimentação do motor diesel precisa ser refrigerado. Para 
garantir que as diferentes temperaturas de operação possam 
ser avaliadas e pesadas para a correta operação do ventilador, 
você necessita de um acionamento de ventilador 
hidraulicamente controlado. Os diversos sinais são processados 
com maior rapidez e eficiência, enquanto também melhora a 
qualidade do processo de comando - independentemente da 
potência do motor.

O controlador BODAS, da Rexroth, minimiza a complexidade 
computacional envolvida na avaliação da temperatura. Pode ser 
conectado ao CAN bus do motor de combustão interna, tornando, 
portanto, supérfluos os sensores adicionais de temperatura.
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Acionamentos hidrostáticos Fan Drive

Sistema de comando hidromecânico Sistema de comando eletro-hidráulico

Sistema fixo

u	Bomba de engrenamento externo
u	Motor de engrenamento externo
u	Válvula térmica de pressão
u	Válvula prioritária
u	Reservatório de óleo

 u	Pode ser usado de modo   
 independente do trem de   
 acionamento (motor diesel,   
 motor a gás, célula de com  
 bustível, etc.)

 u	Livre arranjo do radiador

 u	Controle contínuo de velocidade  
 do ventilador (de modo   
 independente da velocidade do  
 motor de combustão interna)

 u	Bomba e motor de baixo peso

 u	Bomba de comprimento geral   
 curto

 u	Bomba de engrenagens “Silence  
 Plus”, de ruído otimizado

 u	Baixo custo de aquisição

Sistema variável

u	Bomba de engrenamento externo
u	Motor de engrenamento externo
u	Válvula térmica de pressão
u	Reservatório de óleo

 u	Pode ser usado    
 independentemente do trem de  
 acionamento (motor diesel,   
 motor a gás, célula de   
 combustível, etc.)

 u	Livre arranjo do radiador

 u	Controle contínuo de velocidade  
 do ventilador (independentemen-
 te da velocidade do motor de   
 combustão interna)

 u	Longa vida útil

 u	A bomba adapta-se à potência   
 requerida pelo ventilador (até 5%  
 de economia de combustível em  
 comparação com o sistema de   
 bomba fixa)

 u	Refrigerador de óleo 50 a 70%   
      menor (comparado ao sistema   
 de bomba fixa)

Sistema variável

 u	Bomba de pistões axiais
 u	Motor de pistões axiais
 u	Eletrônica
 u	Sensores de temperatura
 u	Reservatório de óleo

 u	Pode ser usado    
 independentemente do trem de  
 acionamento (motor diesel,  
 motor a gás, célula de  
 combustível, etc.)

 u	Livre arranjo do radiador

 u	Controle contínuo de velocidade  
 do ventilador (independentemen-  
 te da velocidade do motor de   
 combustão interna)

 u	Longa vida útil

 u	A bomba adapta-se à potência   
 requerida pelo ventilador (até 5%  
 de economia de combustível em  
 comparação com o sistema de   
 bomba fixa)

 u	Refrigerador de óleo 50 a 70%   
 menor (comparado ao sistema   
 de bomba fixa)

 13

Sistema fixo

u	Bomba de engrenamento externo
u	Motor de engrenamento externo
u	Eletrônica / sensores
u	Válvula eletrônica de alívio de   
 pressão
u	Reservatório de óleo

 u	Pode ser usado    
 independentemente do trem de  
 acionamento (motor diesel,   
 motor a gás, célula de   
 combustível, etc.)

 u	Livre arranjo do radiador

 u	Controle contínuo de velocidade  
 do ventilador    
 (independentemente da   
 velocidade do motor de   
 combustão interna)

 u	Bomba e motor de baixo peso

 u	Bomba de comprimento geral   
 curto

 u	Bomba de engrenagens “Silence  
 Plus”, de ruído otimizado

 u	Baixo custo de aquisição

 u	Medição e avaliação de diversos  
 parâmetros de operação   
 (importante para atender aos   
 níveis de emissões)

 u	Conexão CAN bus

RE98065_2010-09_Fan_Drive_PT.indd   13 22/07/13   15:45



Acionamentos hidrostáticos Fan Drive 
com uma bomba variável: menor 
consumo de energia e menos 
emissões

14 Comparação entre acionamentos Fan Drive | Bomba constante - Bomba variável

A comparação entre um acionamento de 
ventilador com uma bomba fixa e um 
sistema com bomba variável mostra que, no 
caso de um ônibus urbano, acionamentos 
com bombas variáveis consomem menos 
energia e, portanto, a longo prazo, reduzem 
os custos operacionais.
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Exemplo de aplicação:
ventilador de ônibus 
urbano

I II

IV

III

 Exemplo de aplicação | Ônibus urbano  15

Dados principais: 

Potência máxima do ventilador   12 kW
Menor velocidade do motor diesel, em que a velo-
cidade máxima do ventilador deve estar disponível   

1.400 RPM

Tamanho selecionado de motor   14 cm3
Tamanho selecionado de bomba   28 cm3
Nível máximo de pressão do sistema   240 bar
Relação de transmissão   1

Considerações do design

O tamanho do motor resulta 
do nível máximo de pressão 
do sistema à velocidade 
máxima do ventilador. A 
seleção do tamanho da 
bomba é feita com base na 
menor velocidade do motor 
diesel, em que a velocidade 
máxima do ventilador deve 
estar disponível. O ponto é, 
portanto, fator decisivo na 
escolha entre uma bomba 
constante e uma variável. 
Quanto mais à esquerda o 
ponto de design estiver 
localizado no diagrama de 
velocidades, maior será a 
perda por estrangulamento 
com um sistema fixo. Diante 
do exposto, os pontos de 
design para o refrigerador de 
óleo do sistema variável e do 
sistema fixo também 
mudarão.
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Throttling loss
with constant pump

Fan operating range

Ciclo de operação

                                              Velocidade do motor     Velocidade do ventilador    Ciclo de operação

Ponto de operação 1.400 RPM 2.400 RPM 3 %

Ponto de operação 2.100 RPM 2.400 RPM 2 %

Ponto de operação 1.500 RPM 1.500 RPM 65 %

Ponto de operação 600 RPM 600 RPM 30 %

I

II

III

IV

Equilíbrio energético (exemplo de aplicação)

 Potência total requerida  Economia de energia Armazenamento de óleo  Diâmetro requerido Reservatório de óleo 
 (relativa ao ciclo) (relativa ao ciclo) requerido no ponto de design 

Vazão máxima
 no tubo hidráulico requerido

Bomba constante 5,9 kW 0 kW 13,2 kW 3 55,8 l/min 100 % 100 %

Bomba variável 3,5 kW 2,4 kW 5,1 kW 2 35,5 l/min 80 % 65 % 

Recapitulando: A bomba variável integrada, com função de parada do ventilador, permite uma redução significativa dos custos de energia 
de operação. Portanto, os custos iniciais mais altos deste sistema serão rapidamente recuperados. Os acionamentos hidrostáticos Fan 
Drive da Rexroth, com bombas variáveis, economizam até 5% dos custos de combustível no longo prazo.*

* A economia de energia mostrada depende do design do sistema e pode ser maior ou menor em situações reais.

Vazão máxima
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Muitos componentes fazem uma 
solução de sistema

Um sistema de acionamento de ventilador, como o Fan Drive, é composto 
principalmente de componentes padrão, de eficiência comprovada, suple-
mentado com soluções especiais e específicas de ventiladores e softwares 
de comando. Como resultado, todas as peças estão em perfeita harmonia e 
podem adequar-se a quaisquer requisitos do sistema todo.

16 Acionamento hidrostático Fan Drive | Componentes de sistema

Motor de engrenamento externo

A10VO 28…85 ED/52
A10VO 28…85 DRG/52
Ficha técnica
RE 92 703

A10VSO 10 ED/52
A10VSO 10 DRG/52
Ficha técnica
RE 92 713

A10VO 28…140 ED/31
A10VO 28…140 DRG/31
Ficha técnica
RE 92 701

A10VSO 18 ED/31
A10VSO 18 DRG/31
Ficha técnica
RE 92 712

A11V(L)O 190…260/11
Ficha técnica
RE 92 500

AZPF-22-004…028
AZPN-22-020…036
AZPG-22-022…056
Ficha técnica
RE 10 089, RE 10 091,
RE 10 093
AZPS-22-004…028
Ficha técnica
RE 10 095

AZPJ-22-012…028
Ficha técnica
RE 98 243

AZMF-22-008…022
Ficha técnica
RE 14 026

Opção:  
Sensor de velocidade DSM 
integrado
Ficha técnica
RE 95 132

Bomba de engrenamento externoBomba de pistões axiais

Bomba de pistões axiais

Bomba de pistões axiais

Bomba de engrenamento externo Silence Plus
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Válvula de inversão Controlador BODAS

Software de aplicação BODAS 

Ferramenta de diagnóstico de PC BODAS

Motor de pistões axiais

Motor de pistões axiais

Tanque de plástico

Sensores de temperatura BODAS

A10FM/E 10…63/52
Ficha técnica
RE 91 172

Opção:  
Sensor de velocidade DSM 
integrado
Ficha técnica
RE 95 132

A2FM 5…1000/6
Ficha técnica
RE 91 001

Opção:  
Sensor de velocidade DSM 
integrado
Ficha técnica
RE 95 132

LF1 / LF2
Ficha técnica
RE 18 305-04

Módulo de válvula

Ficha técnica
sob consulta

Válvula térmica de pressão

MHDBDT
Ficha técnica
RE 64 309

Ficha técnica
RE 95 086

AFC
Ficha técnica
RE 95 360

RC2-2
Ficha técnica
RE 95 201
RE 95 202
RE 95 203

TSA para ar, 
TSF para fluidos,
respectivamente
Ficha técnica
RE 95 180
RE 95 181

TMP
Ficha técnica
RE 95 721
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O dimensionamento do seu aciona-
mento hidrostático de ventilador em 
boas mãos com a Rexroth

18 Acionamento hidrostático Fan Drive | Layout individual e assistência geral

Concentramos nossos esforços em oferecer uma 
consultoria individual profissional e ampla assistência. 
Graças aos muitos anos de experiência, ao profundo 
conhecimento industrial de nossos especialistas e à 
cooperação confiável com nossos clientes, estamos aptos 
a desenvolver o sistema hidrostático de ventilador ideal 
para qualquer aplicação, tanto para veículos de estrada 
como fora de estrada. E isto não é tudo: desde a 
assistência no start up ao reparo e peças de reposição, 
assim como nosso vasto leque de cursos de treinamento - 
na Rexroth você conta com a consultoria e a assistência 
confiável de especialistas.

Desenvolvendo hoje a demanda de amanhã
O futuro está sendo mapeado hoje e os especialistas 
industriais da Rexroth desempenham aqui um grande 
papel. Sua tarefa é analisar as necessidades presentes e 
futuras dos clientes na área da tecnologia de acionamento 
e comando do respectivo setor e desenvolver soluções 
apropriadas. No caso do nosso acionamento de ventilador, 
isto significa o acionamento de ventilador Rexroth ideal 
para qualquer aplicação, em qualquer setor.

Soluções em sistemas Rexroth: componentes de 
ventilador perfeitamente ajustados
As exigências futuras de veículos e máquinas podem ser 
resumidas da seguinte maneira: mais potentes, 
disponibilidade mais rápida, menores emissões e, acima 
de tudo, mais econômicos na operação. Graças ao vasto 
conhecimento industrial e know-how de engenharia, 
modernos programas de simulação e equipamentos de 
teste de alto desempenho, ajudamos nossos clientes a 
atender estes requisitos. Em colaboração com clientes e 
parceiros, usamos um mínimo de interfaces para 
desenvolver soluções de sistemas completas, prontas para 
uso, empregando componentes perfeitamente ajustados.

Foco no futuro do acionamento hidrostático Fan Drive
A Rexroth está desenvolvendo continuamente nossos 
acionamentos de ventiladores. De particular importância 
é a questão: quais soluções podem ser implementadas 
por um acionamento hidrostático de ventilador? Na 
Rexroth já estamos trabalhando em caminhos que 
combinam o acionamento hidrostático de ventilador com 
funções adicionais. Estes incluem, por exemplo, o 
compressor do ar condicionado, o compressor de ar e 
outras aplicações. Tais sistemas combinados são simples 
de realizar com os controladores eletrônicos e o software 
BODAS.

A meta: novas combinações para maior economia de 
energia e proteção ambiental
As vantagens destas novas combinações estão na 
distribuição otimizada de peso e na economia de espaço 
dentro da máquina. A base é a economia de energia e a 
proteção do meio ambiente. E, por último mas não menos 
importante, os custos operacionais são reduzidos. Através 
de um desenvolvimento tão inovador estamos 
estabelecendo as bases para o futuro sucesso de nossos 
clientes.

Uma assistência que dita padrões
Com nossos centros de serviço Rexroth em mais de 40 
países, garantimos que nossos clientes sempre tenham 
acesso local direto à nossa ampla oferta de serviços em 
qualquer parte do mundo.
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Peças de reposição 
A Rexroth é conhecida por sua pronta e competente resposta
 u	Peças de reposição originais
 u	Unidades e kits pré-montados
 u	Logística eficiente em todo o mundo
 u	Fornecimento de peças de reposição mesmo depois de
     descontinuada a produção em série 

Treinamento e consultoria 
Aquele que sabe muito pode fazer muito - esta afirmação 
resume nosso programa de cursos de treinamento básicos e 
avançados em hidráulica mobil.

Consulte nossa equipe para saber mais informações sobre nosso 
treinamento.

Reparo 
O nível e a qualidade do serviço de pós-vendas diz muito ao 
cliente sobre um desenvolvedor de sistemas. Nós oferecemos:
 u	Reparos e modificações rápidos e confiáveis
 u	Rede mundial de modernas oficinas de conserto com        
     engenheiros qualificados e acesso online aos mais recentes 
     dados técnicos de design
 u	Reparo no local por nossos técnicos de campo
 u	Garantia de reparo igual ao de peças novas
 u	Sistema de substituição Remann

Assistência Rexroth – simplesmente convincente

Service – Suporte 
Para garantir que a etapa crucial de colocar um novo sistema 
desenvolvido em funcionamento seja bem sucedida, oferecemos 
aos nossos clientes uma ampla variedade de serviços completos:
 u	Suporte em instalação, com pessoal de assistência em campo  
 especialmente treinado 
 u	Teste completo de protótipo
 u	Start up do equipamento
 u	Serviço de medição e de solução de defeitos
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