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Experiência em movimentação com 
ar comprimido – controle perfeito 
e eficiência na aplicação

Mais do que uma questão de tecnologia

Com a perspectiva correta de tarefas e sistemas, nós nos ajustamos 

às situações e criamos soluções voltadas ao futuro, que são viáveis 

tanto no aspecto ecológico como econômico. Eficiência energética 

sustentável na pneumática - melhores práticas com a Rexroth.
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Design estratégico, implementação ideal

Quando se trata de aumento de eficiência, você pode confiar no 

método sistemático da Rexroth, que compreende uma ampla 

variedade de múltiplas tecnologias. Como fornecedora completa 

de soluções para acionamento e comando, a Rexroth oferece aos 

seus clientes vantagens únicas através de um conceito global de 

eficiência energética. Componentes de todas as tecnologias de 

acionamento e comados unem-se em 4 potentes alavancas – 

Rexroth 4EE.

 f Energy System Design 

Visão abrangente em nível de sistema, planejamento perfeito, 

simulação e consultoria 

 f Energy Efficient Components 

Produtos e sistemas com eficiência otimizada

 f Energy on Demand 

Uso de energia conforme necessário, modo stand-by

 f Energy Recovery 

Recuperação e armazenagem do excedente de energia 

Na pneumática, o caminho para uma maior eficiência energética 

vai de uma cuidadosa engenharia para configurar as soluções 

pneumáticas baseadas nas necessidades reais, à implementação 

consistente das metas de eficiência energética nas aplicações. 

Evitar o superdimensionamento, redução no comprimento da 

tubulação e a implementação de pressões otimizadas constituem 

os principais objetivos da Rexroth.

Expertise industrial, um benefício adicional

Em conjunto com os clientes, a Rexroth expande o seu know-how e 

desenvolve um portfólio de produtos sob medida para atender às 

necessidades de cada segmento industrial. A Rexroth oferece 

componentes e soluções de eficiência comprovada, que podem 

ser adaptados às necessidades e exigências específicas de 

cada aplicação.
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4EE – A fórmula exclusiva da Rexroth para 
a eficiência energética consistente

Ação consistente que vale a pena

Medidas focadas, dentro de um conceito de eficiência energética 

abrangente, podem reduzir o uso de energia em até 55% 

nas aplicações pneumáticas, mantendo, ao mesmo tempo, a 

produtividade constante.

Eficiência energética na pneumática
Eficiência energética

Consumo

45 %
Produtividade

100 %
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Economize energia - com soluções 
pneumáticas inteligentes

Nas aplicações especiais, o custo de energia representa mais da metade 
do custo total de propriedade. Portanto, uma maior eficiência energética é 
uma forte ferramenta para a redução sustentável dos custos operacionais. 
Nas aplicações pneumáticas, isto significa evitar volume morto, otimizar 
pressões e reduzir perdas de energia.

Corte os custos de energia da sua aplicação pneumática 

em até 55%

Eficiência no uso do ar comprimido inclui a redução do volume 

solicitado pelo sistema. O primeiro passo para economizar energia 

é, portanto, configurar os componentes individuais com base nas 

necessidades específicas. Aqui, menos significa mais! O 

superdimensionamento leva a volumes mortos no sistema e ao 

consumo excessivo de ar comprimido. Cilindros e válvulas 

superdimensionados consomem uma quantidade desnecessária de 

ar comprimido, sem melhorar o desempenho da aplicação.

 f Aspecto 1: superdimensionamento

 f Aspecto 2: linhas longas

 f Aspecto 3: excessiva geração de ar comprimido

Assim como a redução do diâmetro de cilindros e válvulas, 

comprimentos menores de tubos também significam menores 

volumes e portanto menor consumo de ar. Quanto mais longa a 

tubulação, mais volume precisa ser fornecido. Por outro lado, a 

descentralização de unidades resulta em economias potenciais. 

Um controle inteligente de pressão também garante que os 

processos consumam somente a quantidade de energia realmente 

necessária. Ar controlado em função da demanda, medido com 

precisão e altamente dinâmico - o desperdício está descartado.

 f “Muito” ou “muito 
grande” – um atestado 
automático de desperdí-
cio de energia. A eficiên-
cia energética começa 
com o dimensionamento 
correto.

 f Tubulações longas criam 
volumes extras, assim 
como maior risco de 
vazamento e de perda 
de pressão.

 f A produção excessiva 
de ar comprimido repre-
senta desperdício de 
energia que pode ser 
economizada por meio 
da medição da demanda 
e de ajustes individuais 
de pressão.
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Primeiro: engenharia com ferramentas inteligentes
Segundo: produtos inovadores para implementação

Engenharia

Uma engenharia profissional é sempre o primeiro passo em 

qualquer configuração eficiente.

 

 f Para o desenvolvimento de novos produtos

 f Para ampliações e modernização

Desenvolvimento e design focados nas funções da máquina, nos 

potenciais de economia e na eficiência energética.

A configuração certa

A Rexroth oferece ferramentas profissionais para ajudá-lo a alcançar 

a configuração perfeita para a sua solução pneumática. Usando as 

ferramentas online, você pode facilmente criar diagramas de circuito 

e dimensionar corretamente os componentes.

 f Ferramentas de software: gratuitas, vinte e quatro horas por dia

 f Seleção de componentes pneumáticos específicos para 

o sistema

 f Análise, incluindo cálculo do uso de energia

Os especialistas da Bosch Rexroth estão disponíveis para auxiliá-lo 

na obtenção de resultados confiáveis, que claramente demonstram 

as vantagens dos produtos energeticamente otimizados e seus 

potenciais de economia.

Os componentes certos

A Rexroth oferece um amplo pacote de componentes, sistemas 

e acessórios pneumáticos para implementar metas de eficiência 

energética.

 f Tecnologia de cilindros e manipulação

 f Válvulas e terminais de válvulas

 f Preparação de ar comprimido

 

Da preparação do ar comprimido a completos sistemas de 

manipulação de materiais, tudo harmoniza-se perfeitamente e está 

direcionado à eficiência energética.

Implementação

Durante décadas, usuários e engenheiros se beneficiaram com o 

suporte da Rexroth na implementação de soluções pneumáticas 

eficientes. Tanto na condição de fornecedor de produtos, como na 

prestação de consultoria “Best in Class“. A implementação da 

eficiência energética nos processos de trabalho diário não é dife-

rente. Com um portfólio de produtos que representa alto nível de 

desenvolvimento e competentes soluções em sistemas, a Rexroth tem 

as respostas certas para as necessidades específicas de cada cliente. 
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Engenharia em primeiro lugar – para 
novos desenvolvimentos, expansões 
ou modernização

Os valores de consumo de energia são cada vez mais importantes 
nas decisões de investimentos, sobretudo considerando-se que os preços 
não param de subir. Uma análise do consumo futuro considerando 
a lucratividade ao longo de todo o ciclo de vida do sistema é, portanto, 
um tema central no planejamento.

Planejamento da solução pneumática ideal

É bom saber que as principais tarefas da fase de planejamento 

podem ser confiadas a um software inovador e de eficiência 

comprovada. Em primeiro lugar, o planejamento dos detalhes 

básicos requer uma expertise de engenharia específica:

 

 f Selecionar a solução de aplicação apropriada

 f Determinar componentes e sistemas

 f Avaliar a funcionalidade, a relação custo-benefício e 

a eficiência energética

Após determinar a tecnologia básica, a otimização real da solução 

pneumática começa com a seleção e configuração dos componentes.

Configuração com eficiência energética

Usando o software de diagrama de circuito D&C Scheme Editor, 

você pode criar configurações prontas para uso, com análises de 

consumo de ar, e documentar todos os resultados para planejar um 

sistema energeticamente eficiente.

 

 f Dimensão precisa de atuadores

 f Comprimento otimizado da tubulação

 f Controle inteligente das pressões

O link direto entre o programa e as respectivas ferramentas 

online da plataforma de internet da Rexroth são extremamente 

importantes. 
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Programas de cálculo, configuradores e o D&C Scheme Editor

“O que eu preciso?” Depois de definir a função mecânica básica, 

uma configuração detalhada da condição de carga é pré-requisito 

para todos os demais cálculos.

 

 f Configuração com software de diagrama de circuito

 f Configuração e seleção de componentes

 f Determinação dos potenciais de economia

 f Cálculo e simulação de consumo de ar

“Onde conseguir?” Na Bosch Rexroth! As ferramentas e programas 

de cálculos da Rexroth não só calculam a configuração básica dos 

componentes, mas também fornecem informações importantes 

sobre soluções alternativas e respectivos acessórios. Por exemplo, o 

uso de amortecedores adicionais, guias externas, ou amortecimento 

de fim de curso podem resultar em importantes melhorias e 

oportunidades de economia.

Configuração de componentes baseada em 
critérios de eficiência energética

Exemplo:
programa online de cálculo de cilindro, 
incluindo dicas de economia de energia!

Potencial de economia de energia (84%)

O tamanho do cilindro foi determinado baseado no movimento da carga. 
Selecionando-se “horizontal com guia“, o resultado será diâmetro (mm): 32
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D&C Scheme Editor

 f Software de diagrama de circuito, fácil de usar, para a criação 

de diagramas de circuito de acordo com os padrões

 f Download gratuito

 f Opera sem licença CAD

 f Operação intuitiva

 f Ferramentas consistentes (mesma interface de usuário), sem 

necessidade de alternar entre as aplicações

 f Efeitos diretamente visíveis do consumo de ar comprimido

Design e vantagens

 f Trabalhar com diversos modelos e planilhas, função arrastar 

e soltar

 f Selecionar produtos do catálogo online e mostrá-los no 

D&C Scheme Editor

 f Selecionar símbolos na biblioteca e arrastá-los para a planilha 

de trabalho ou diretamente no gerenciador do modelo

 f Inserir diversos componentes com uma simples ação de arrastar 

e soltar, usando a seleção múltipla

 f Integrar facilmente componentes da biblioteca e conectá-los em 

um diagrama funcional de circuito

Calculador de consumo de ar

 f Você pode acessar o calculador de energia para diagramas de 

circuito via “View => Open Air Consumption” 

 f Parameterização de consumidores: diâmetros de cilindros e 

cursos, comprimento e diâmetro da tubulação, pressão 

de operação

 f Definição de ciclo: movimento do cilindro e sequência 

de movimento

 f Ajuste de parâmetros na parte inferior da janela, por exemplo: 

horas por dia em que o comando está ativo

 f O programa calcula e informa o consumo de ar

Complexo, mas fácil de usar, gratuito e sem 
necessidade de licença CAD – só na Rexroth

Exemplo de configuração

Program setup

1 | Gerenciador
 do modelo
2 | Visualização 
 do modelo
3 | Biblioteca
4 | Visualização do 
 componente
5 | Lista de peças
6 | Propriedades

Fig.2-3: The program window of the D&C Scheme Editor application
1. Model explorer
In the model explorer, the opened model with the related sheets and compo‐
nents is shown in a structured form. It is used for navigating in the model and
for executing different commands.

2. Model view
The model view document window represents the connection scheme. For cre‐
ating the scheme, components from the library can be dragged into the model
view by means of Drag&Drop and connections between the components can
be established.

3. Library
In the library, all domains that can be used for the connection scheme creation
are listed. By selecting a domain, the components contained therein are shown
in the component preview (4) situated below.

4. Component preview
In the component preview, the components of the selected domain are shown.

5. Parts list
The parts list shows a list of the components and accessories used as table.

6. Properties
The properties window allows for the processing of the properties of selected
components. Identification code designation, material and item number can be
processed.

2.4.2 Showing and Hiding Areas
The individual areas can be shown and hidden via the menu item View from
the main menu.
The "model view" window cannot be hidden. If all opened worksheets are
closed, the area is shown in gray.
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Catálogo online: 
transferência dos componentes selecionados para 
o D&C Scheme Editor

D&C Scheme Editor: 
função de busca na biblioteca integrada

D&C Scheme Editor:
parameterizar componentes, definir ciclos e determinar o consumo de ar

D&C Scheme Editor: 
posicionando os componentes selecionados 
no diagrama de circuito
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Da seleção de produtos do catálogo ao cálculo do 

consumo de energia, tudo pode ser feito online

Não poderia ser mais fácil: uma vez selecionados seus produtos no 

catálogo online, você estará a apenas alguns cliques de distância do 

seu primeiro resultado de configuração. Botões com instruções 

claras ajudam você a transferir os resultados da sua pesquisa ao 

D&C Scheme Editor. Em seguida selecione “View => Open Air 

Consumption” e insira os parâmetros para calcular o consumo de ar 

- defina o nível ideal.

O D&C Scheme Editor é uma aplicação 
de programas cruzados, com excelentes 
conexões a ferramentas suplementares online

Ferramentas online à sua disposição:

 f Todos os produtos e detalhes técnicos estão disponíveis 

no catálogo online

 f Programas de cálculos e de conversão

 f Configurador de produtos para configurar a unidade completa 

do pedido, incluindo acessórios e lista de peças

 f D&C Scheme Editor com calculador de consumo de ar

D&C Scheme Editor – configuração completa com lista de peças

Configurador de produto
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Produtos e componentes pneumáticos com eficiência 

energética para soluções completas

Compatibilidade de produto garantida e uma estratégia completa 

para alinhamento técnico, seja para miniválvulas de montagem 

direta sobre guias ou geradores de vácuo que criam a pressão de 

vácuo ideal - tudo combina perfeitamente e provém de uma fonte 

bem conhecida: a Rexroth.  

Tecnologia de cilindros e manipulação

Aqui, o foco da Rexroth concentra-se em um abrangente portfólio 

de atuadores compactos e potentes com dimensionamento preciso 

para necessidades específicas. Menores diâmetros de pistão, 

soluções descentralizadas para reduzir comprimentos de tubos e 

geradores de vácuo com economizadores de ar, tudo contribui para 

minimizar o consumo de ar comprimido.

Válvulas e terminais de válvulas

O escopo de tecnologia em válvulas da Rexroth concentra-se em 

sistemas inteligentes de controle dinâmico de pressão, assim 

como no ajuste de pressão específico do processo e válvulas 

descentralizadas montadas diretamente nos atuadores.

Preparação do ar comprimido

Para obter aplicações energeticamente eficientes, a variedade de 

produtos da Rexroth inclui unidades de preparação de ar para 

todos os requisitos de pressão, que também oferecem inúmeras 

opções de medição de pressão e um monitoramento completo do 

consumo de ar.

Implementação consistente das metas 
de eficiência energética

Um processo de trabalho só alcança a eficiência desejada se todos os 
elementos em uma solução automatizada estiverem em perfeita 
harmonia. E somente a otimização objetiva de cada componente individual 
completa um sistema. Cilindros, fixações, controladores e alimentação 
de ar comprimido – cada detalhe faz a diferença.
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Obtenha mais com dimensões menores

Designs mais eficientes de máquinas, baseados em componentes 

otimizados de menores diâmetros podem ser usados para reduzir 

efetivamente as vazões de ar. Isto implica no uso de menores 

cilindros, unidades de guias e garras, que são configurados de forma 

inteligente para operar com menor consumo de ar comprimido.

  

 f Ideal configuração de atuadores com menores diâmetros de êmbolo

 f  Designs compactos para reduzir massas transportadas

Manipular componentes com interface “Easy-2-Combine” 

proporciona excelente funcionalidade e economia de energia devido 

à otimização de peso. Em uma aplicação “pick & place“ com cinco 

componentes, por exemplo, a simples eliminação de placas de 

transição desnecessárias reduz a massa a ser transportada e, 

portanto, a necessidade de energia, em aproximadamente um terço.

Componentes compactos para um 
dimensionamento otimizado, unidades de 
cilindros com válvulas para uso descentralizado

Apenas o mínimo em tubos, com as unidades de cilindro com válvula

A concentração de funções pneumáticas previne as perdas de 

pressão das longas linhas entre cabine de comando e acionamento 

pneumático. As unidades de cilindro com válvula podem ser usadas 

para obter o máximo em descentralização. No exemplo mostrado, a 

redução do volume morto e uma pressão reduzida no retorno 

permitem uma economia de energia de 40%. 

Série PRA
Série CCI

 f Dependendo do diâmetro 
do êmbolo, os cilindros 
compactos da série CCI 
são até 60% menores do 
que cilindros de perfil 
ISO 15552.

Planejamento

85%

Consumo Consumo Consumo

60% 100%6 bar constante, linha  entrada 3 m

6 bar constante, linha entr. 0,1 m

2 bar curso retorno, linha entr. 0,1 m

Exemplo:

10 cilindros de dupla ação, 
tubulação 6x1, diâmetro 32, 
curso 150, frequência 60 rpm
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Geradores de vácuo compactos com economizadores 

de ar reduzem em até 85% o consumo de energia, 

dependendo da aplicação

Para geradores sem economizadores de ar, é necessário manter o vácuo 

durante todo o processo de trabalho. Os economizadores de ar poupam 

energia através do controle direto, independente da entrada do controle 

de ar comprimido – via válvula solenoide integrada.

 f Depois que o gerador é ativado, a válvula de vácuo só fica 

aberta até produzir o vácuo necessário

 f  A válvula de vácuo permanece fechada enquanto o valor de 

vácuo estiver dentro do programado

 f O gerador não necessita de nenhum ar comprimido 

durante esta fase

 f Se o nível de vácuo cair abaixo do valor nominal, o vácuo é 

ajustado instantaneamente

 

VL = consumo de ar, VL = 100%, VL = 50%

Vácuo baseado no princípio de Venturi

Trabalhando de acordo com o eficiente princípio de Venturi, os 

pequenos e compactos geradores de vácuo necessitam apenas de 

mínimas conexões. Os geradores para montagem direta em linha, 

da série EBS-PI, fornecem ar e vácuo em uma única linha e 

permitem a montagem direta. Podem, portanto, ser posicionados, 

diretamente ao lado dos dispositivos de sucção.

Geradores de vácuo para instalação em linha 
e montagem direta
Extratores compactos com economizador de ar

 f Exemplo com 50% de 
economia de ar compri-
mido, “elevar, mover, 
posicionar”: assim que o 
vácuo exigido de -0,8 bar 
é alcançado, a válvula se 
fecha. Se a pressão de 
vácuo cai (dependendo 
das propriedades do 
componente, a válvula se 
abre e aumenta o vácuo 
(linha verde), para 
recuperar o valor nominal.

Série EBS- PI

VL sem economizador de ar
VL com economizador de ar

t

Elevação Posicionamento
Movimento

-0.2

0

-0.4

-0.6

-0.8

Pu
bar

VL
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Miniválvulas individuais para instalação em linha 
Sistemas de terminais de válvulas com controle 
de multipressão

Terminais de válvulas com controle de multipressão

Em muitas aplicações, o controle manual individual da pressão é a 

solução ideal para otimizar a eficiência energética. Os sistemas de 

terminais de válvulas das séries HF e CD permitem o ajuste 

específico de cada válvula individualmente. Essa característica 

garante o controle preciso das diferentes pressões requeridas. 

 f Série HF04-XF e série CD01/02-PI 

Série HF04-XF Série CL03Série CD01/02-PI

Em mm 57.7

35.5

9.2

10.8

Série CL03 – Linha limpa para uso descentralizado, indicada para 

produtos alimentícios

Com a série CL03, as faixas de pressão necessárias podem ser 

definidas com precisão para cada válvula, em aplicações de 

multipressão. Além disso, devido ao seu design higiênico e à alta 

classe de proteção IP69K, a CL03 é apropriada para uso 

descentralizado em produtos alimentícios, mesmo perto dos 

atuadores, o que elimina comprimentos desnecessários de linhas.

Série LS04 XS – Pequenas, leves e eficientes
Desenvolvida para aplicações práticas, a série de válvulas LS04 
destaca-se por suas funções, excelente relação custo-benefício e 
eficiência energética. Pesando somente 30g e com uma largura de 
instalação de 10,8mm, a pequena válvula simples solenoide LS04 XS 
é ideal para instalações descentralizadas com pequenos 
comprimentos de tubo.

 f Montagem direta no atuador

 f Para aplicações de eficiência energética, por exemplo, 
no manuseio de peças pequenas
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Uso ideal de energia com comando de pressão inteligente

O controle de pressão situacional garante que seja utilizada 

somente a quantidade de energia realmente necessária no 

processo. O portfólio de produtos da Rexroth inclui uma grande 

variedade de válvulas de controle de pressão E/P com todos os 

princípios úteis de comando: comando piloto, comando direto ou 

comando altamente dinâmico. Desse modo você sempre pode 

aplicar a melhor tecnologia para cada situação específica.

Válvulas economizadoras de energia: ajuste de pressão às 

necessidades reais de força

Economias maiores muitas vezes podem ser obtidas com medidas 

relativamente simples, por exemplo, ajustando-se a pressão 

necessária individualmente, através de reguladores de pressão 

rosqueáveis com ajuste manual. Em unidades de trabalho 

cilindro-válvula, a inclusão de reguladores de pressão nas linhas 

de trabalho é o procedimento ideal para redução do consumo de 

ar e, consequentemente, de energia.

 

Reguladores eletropneumáticos para comando 
de pressão situacional e reguladores de pressão 
manual para economia de energia

Série ED – Somente a pressão que você necessita

As válvulas eletropneumáticas de controle de pressão realizam o 

controle sensível da pressão, combinando eletrônica de comando 

digital com uma inovadora tecnologia proporcional. Um controle 

preciso é obtido através da comparação permanente dos valores 

nominais e reais. Além disso, a pressão reduzida pode ser usada 

para atuar cursos de retorno de cilindros; a pressão necessária só 

é fornecida quando a aplicação exige desempenho total.

Séries ED02, ED05, ED07/12, EV04/07

Controle de pressão baseado nas necessidades da aplicação

Controle

Sobrepressão para força de aceleração
Força otimizada
Consumo otimizado
Opcional pulso de aceleração

Valor 
nominal 
EP 

Sinal de 
controle 
da válvula

Curso

Curso
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Todo o escopo, de 1.000 a 14.500 l/min

Uma grande variedade de funções e um amplo leque de 

desempenho torna as unidades de preparação da série AS indicadas 

para uso universal. Com um conceito modular consistente, as 

unidades podem ser configuradas individualmente para atender aos 

requisitos industriais e de aplicação. Completando a família AS, a 

série AS1 permite inclusive que você realize aplicações com um 

consumo de ar de apenas 1.000 l/min sem a necessidade de 

unidades de alimentação superdimensionadas. 

Unidades de preparação de ar para todas as 
necessidades de pressão

As unidades de ar comprimido também podem ser ampliadas a 

qualquer tempo, com equipamentos adicionais. 

 f Configuração precisa para atender às necessidades de consumo de ar 

 f Integração de módulos adicionais 

Todos os sistemas modernos podem ser integrados, incluindo 

outras necessidades como monitoramento de consumo  – após 

a instalação.  

 f Componentes integráveis 
à família AS.

AS5

AS3

AS2

Série AS3
AS1

Família AS

Série 

AS1

Série 

AS2

Série 

AS3

Série 

AS5

Rosca de conexão G1/4
G1/4, 

G3/8

G3/8, 

G1/2

G3/4, 

G1

Largura [mm] 43 52 63 85

Vazão nominal [l/min] 1,000 2,200 5,200 14,500
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Alimentação de ar comprimido central com 
válvulas eletropneumáticas de controle de 
pressão, medição de ar comprimido e 
monitoramento de consumo

Monitoramento de consumo

O ar comprimido pode sofrer perdas em vários pontos do sistema. 

Perdas por vazamento precisam ser compensadas por pressão 

adicional. As perdas de energia devido a vazamentos podem ser 

detectadas e rastreadas pelo monitoramento contínuo do consumo 

de ar e sua comparação com os valores nominais do processo. Os 

dados de controle necessários podem ser fornecidos por 

medidores de vazão do ar e por sensores de ar comprimido. 

Série PE5

 e A última geração de 
sensores de pressão PE5, 
universalmente apli-
cáveis, oferece máxima 
conveniência, incluindo 
um amplo display, um 
painel de comando 
ergonômico e um menu 
de navegação intuitivo.

Alimentação de ar comprimido conforme a demanda, com 

válvulas de controle de pressão E/P integradas da série ED

Além do uso de tecnologias de comando eletropneumático  em 

soluções de aplicação descentralizadas, também é possível a 

preparação central do ar comprimido. As válvulas de controle de 

pressão E/P são integradas no controle central da aplicação. Desse 

modo, somente o volume de ar realmente necessário é fornecido ao 

sistema, diretamente na unidade de manutenção. 

Medição de ar comprimido com sensores eletrônicos de pressão

Para quase toda aplicação, os sensores de pressão da família PE são 

a solução confiável para monitorar e permitir o controle da pressão. 

Fornecem um fluxo constante de dados de controles qualificados, 

baseados nas mudanças de pressão medidas no sistema. Os 

sensores podem ser integrados diretamente nas unidades de 

preparação e nos sistemas existentes.

Consumo de ar comprimido em m³/h

Tempo
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Gestão de energia pró-ativa com 
soluções inovadoras

Vedação de capa em USinal elétrico quando material não condutor 
apresenta desgaste

Haste do êmbolo

Material condutor

Material não condutor

Vedação de capa em U
Eletrônica 
para sinal de 
desgaste

Aproveite as vantagens proporcionadas pelo know-how 

da Bosch Rexroth

Equipes de especialistas, com experiência específica em aplicações 

industriais, lhe dão suporte na otimização técnica e econômica das 

suas máquinas e sistemas. Eles analisam as aplicações pneumáticas, 

detectam quaisquer pontos fracos no consumo de energia e 

apresentam claros potenciais de economia. 

 f Consultoria em eficiência energética para o planejamento de 

novos projetos, ampliações ou modernização

 f Projetos de economia de energia com vista ao futuro

Somente a Rexroth pode fornecer todas as tecnologias de acionamento 

e comando e, ao mesmo tempo, oferecer consultoria interdisciplinar 

em economia de energia. Com a perspectiva certa, projetos 

inteligentes e ferramentas apropriadas.

Novos conceitos para soluções ainda melhores

A Rexroth prioriza as estratégias de maximização de eficiência 

energética mesmo quando desenvolve componentes pneumáticos. Um 

exemplo disso é o desenvolvimento inovador de uma vedação com 

sensor, que automonitora vazamentos. Um sinal de advertência permite 

a manutenção pontual para evitar desgastes e impedir vazamentos.

 f  A vedação da haste do 
cilindro preenche simul-
taneamente a função de 
um sensor com detecção 
contínua diretamente 
no local.

Projeto: vedação com sensor
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Informação vinte e quatro horas por dia

No catálogo online da Rexroth você pode encontrar informações 

adicionais com todo o escopo de produtos, incluindo detalhes 

técnicos e ferramentas de design de fácil aplicação.

 f Catálogo online com destaque para produtos pneumáticos

 f Plataforma de internet com ferramentas online

Diálogo permanente com clientes e parceiros

O conceito de cooperação da Rexroth vai muito além de projetos 

individuais. A Rexroth está constantemente dialogando com os 

seus clientes em busca das melhores soluções tanto técnicas como 

econômicas. A experiência específica obtida como parte do 

conceito de multitecnologias 4EE capacita a Rexroth em todos os 

temas relacionados à eficiência energética. O amplo know-how e 

portfólio de produtos pneumáticos estão sempre à frente.

 f Tecnologia em cilindros e sensores

 f Válvulas, terminais de válvulas, conexões field bus

 f Tecnologia de manipulação

 f Preparação de ar comprimido, material de montagem 

e acessórios

Entender as necessidades dos clientes permite à Rexroth reagir com 

mais rapidez e sob medida. Estar lado a lado da inovação garante 

liderança tecnológica tanto à Rexroth como aos seus clientes.
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