
Desempenho confiável para 
mineração e manuseio de 
materiais 



2

Quando o assunto é desempenho 
confiável em ambientes difíceis 
ao redor do mundo, nós sabemos 
tudo sobre como fornecer movimento, 
potência, funções e controle apropria-
dos, independentemente da tecnolo-
gia ou localização. Soluções com sis-
temas flexíveis para uma ampla gama 
de aplicações ajudam a otimizar 
o desempenho e a produtividade em 
qualquer lugar.

 
Fornecendo excelência

Se você realmente precisa de tecnologias de acionamento e 

controle, as soluções da Rexroth são a resposta. Não 

importa se é para oferecer a velocidade correta ao seu 

descarregador de navios, fornecer uma potência e 

capacidade de controle excelentes para seu transformador 

ou proporcionar proteção contra choques de carga à sua 

recuperadora de roda de caçambas. 

Nossos produtos para projetos de engenharia pesada são 

inigualáveis  e com nossa experiência em engenharia de 

aplicação fornecemos um serviço exclusivo para ajudá-lo a 

maximizar o desempenho e a produtividade da sua 

operação.

Sucesso crescente
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Flexibilidade poderosa

Recuperadora de roda de caçambas
  proteção contra sobrecargas incorporadas elimina 

interrupções e minimiza as perdas de produção no caso 
de “travamento” de roda na pilha

  baixos peso e inércia reduzem o estresse na lança e no 
sistema de giro

  torque total em toda faixa de velocidade (variável de 0 a 
100%), que permite o ajuste a todos os tipos de mate-
riais e condições 

Giro e elevação da lança
  arranjos compactos
  proteção contra choques de carga 
  excelente controle de torque e velocidade 

Translação
  divisão de carga perfeitamente equilibrada nas rodas
  excelente controle de torque e velocidade 
  baixa manutenção

Proporcionando um bom movimento

Fornos e tambores rotativos
  divisão de carga perfeita
  alto torque, fornecendo torque de partida por um perí-

odo de tempo ilimitado
  permite giro lento com o motor principal
  solução de sistema flexível, oferecendo confiabilidade 

por meio de redundância 

Moinhos de esferas bolas
  economia de espaço
  a velocidade infinitamente variável permite a otimização 

de processos 
  permite giro lento e livre de problemas 

Britadores – recursos
  proteção incorporada contra sobrecarga que elimina 

interrupções, minimizando as perdas de produção em 
caso de travamento

  partidas, paradas e reversões fáceis
  ampliando a vida útil dos componentes sujeitos a 

desgaste 

Sempre em movimento

Transportadoras – recursos
  o controle de torque protege a correia contra 

sobrecargas 
  partidas e paradas suaves mantêm a tensão da correia 

em um mínimo
  é possível usar baixas velocidades para proporcionar 

uma inspeção fácil 
  alto torque de partida que pode ser mantido por um 

período de tempo ilimitado 

Descarregadores de navios 
  excelente controle de torque e velocidade
  avanço e reversão sem limitações, tanto no modo de 

acionamento quanto no de frenagem

Virador de vagões
  excelente controle de torque e velocidade
  alta confiabilidade para oferecer uma capacidade 

otimizada
  todas as funções a partir de um único fornecedor 

Alimentadores
  fornece um torque de partida total durante um período 

de tempo ilimitado 
  proteção incorporada contra sobrecarga
  facilidade de partidas e paradas frequentes 
  velocidade variável, permitindo a otimização de 

processos

Confiabilidade o tempo todo

Nossa meta é assegurar que nossos clientes obtenham o 
máximo de seus processos e que conquistem grandes 
soluções e serviços. Facilitar e aprimorar suas 
operações sendo parceiros ativos de longo prazo, 
compartilhando nossa experiência, know-how e 
soluções tecnológicas. 

Um parceiro de longo prazo 
Onde quer que você esteja, estamos lá com você. Com 
nossa rede global de serviços, oferecemos suporte local 
que vai muito além do comum. Nossos engenheiros 
experientes não são apenas especialistas em nossas 
próprias soluções, mas também especialistas nas suas 
aplicações. Com nosso pessoal local de serviço que 
conhece nossos produtos e compreende as suas 
situações, temos a capacidade de cuidar das soluções 
de sistemas, de forma que você possa se concentrar no 
aspecto mais importante de todos, o seu negócio.
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