
Fusos Rexroth
Planetário e de Esferas



Os Fusos de Esferas Rexroth oferecem excelente propriedade de rolamento das esferas, devido ao seu exclusivo sistema 
interno de recirculação. A Bosch Rexroth mantém um amplo estoque de castanhas e fusos com diâmetros de 8 a 80 mm e 
passos de 2,5 a 40 mm, que garantem a adaptação do fuso à necessidade do cliente, efetuando a usinagem das 
extremidades conforme desenho e com rigoroso controle dimensional, de acordo com especificação da norma DIN 69051.

Bosch Rexroth tem uma longa tradição na produção de Fusos de 
Esferas. Agora desenvolvemos os fusos planetários de rolos 
oferecidos em diversos tamanhos e passos, com nossa 
qualidade e precisão reconhecidamente incomparáveis. Com 
diâmetros de 20 até 75 mm e passos de 5 a 20 mm, esse 
produto suporta aproximadamente 3 vezes mais carga que um 
fuso de esferas com mesmo passo e diâmetro.Os fusos 
planetários foram desenvolvidos para transmissão de grandes 
forças, capazes de transmitir mais de 572 kN por fuso*. Essas 
são soluções para uso em máquinas e equipamentos de todos 
os tipos, e também para construções de prensas servo 
acionadas, onde os clientes exijam precisão de posicionamento 
e repetibilidade além do controle da rastreabilidade do produto.
*Para modelos de diâmetro 75 mm e passo 20 mm castanha simples

Características

 f Excelente propriedade de rolamentos das esferas.
 f Modelo diferenciado de recirculação de esferas que 

proporciona maior velocidade linear.
 f Fusos laminados de precisão ISO 3/5/7/9.
 f Castanhas simples pré-carregadas.
 f Controle eletrônico de pré-carga em 100% dos fusos.

Vantagens

 f Funcionamento suave, devido ao movimento sincronizado 
dos planetários.

 f Baixo nível de ruído.
 f Altas velocidades de deslocamento linear.
 f Capacidade de carga elevada.
 f Alta eficiência mecânica.
 f Maior vida útil.
 f Design compacto.
 f Vedações eficientes.
 f Baixo consumo de lubrificante.
 f Possibilidades de trabalho com pré-carga.
 f Alta precisão de posicionamento e repetibilidade.
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Fusos de Esferas de Alta Precisão

Fusos Planetários


