
Elevadores hidráulicos com 
tecnologia Rexroth

Conforto e segurança

Cada vez mais populares, os elevadores hidráulicos oferecem 
conforto e acessibilidade aos moradores de pequenos 
prédios. Para esse tipo de aplicação, a Bosch Rexroth 
desenvolveu a unidade hidráulica compacta, responsável pelo 
desempenho e movimentação dos equipamentos.

Quando o elevador é acionado, a energia elétrica passa para 
o motor, que aciona a bomba hidráulica. Esse aparelho é 
responsável por fornecer a vazão volumétrica - quantidade 
de fluido que escoa em certo intervalo de tempo - ao 
sistema. Desse mecanismo, resulta a força para 
movimentação do elevador.

As unidades hidráulicas compactas são adequadas para 
elevadores domésticos e projetos de pequeno porte. Mas a 
limitação varia conforme o projeto, dependendo da altura 
desejada, da velocidade máxima e da carga permitida.

O equipamento é formado por unidades separadas por 
módulos. Isso possibilita o desenvolvimento de funções 
adicionais, como controle de velocidade.
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Outro ponto de destaque é seu reservatório, que contém o 
fluido que será deslocado pela bomba hidráulica para 
mover o elevador. A capacidade original é de cerca de 20 
litros, mas pode ser ampliada para até 60 litros, 
dependendo da quantidade de óleo necessária para atingir 
a altura máxima do elevador com velocidade e carga 
máximas.

Enquanto o elevador sobe, o reservatório esvazia, pois o óleo 
é injetado no sistema do elevador para a movimentação. Ao 
descer, o recipiente enche, pois o óleo retorna para o 
reservatório. A suavidade é outra característica das unidades 
hidráulicas compactas, pois no sistema é possível usar uma 
válvula que reduz o solavanco inicial do elevador. Isso 
garante mais segurança e conforto para os passageiros.

As unidades hidráulicas compactas também têm fácil 
manutenção, baixo custo e alto desempenho. Elas também 
são empregadas em empilhadeiras, mesas cirúrgicas, 
plataformas de navios e prensas hidráulicas, entre outros 
equipamentos.


