
Minimizar o desperdício e 
maximizar a produtividade. 

Desafio
Criar o sistema de impressão e conversão da próxima 
geração, com um design simplificado, redução dos 
tempos de mudança e maior lucratividade de impressão.

Solução Rexroth
• IndraDrive: servoacionamentos inteligentes com 
potência regenerativa.
• IndraDyn  T: motores de alto torque. 
• IndraMotion MLC: controlador com algoritmos pré-
engenheirados específicos para aplicações de 
impressão e conversão.
• Rolamentos de esferas e guias lineares Rexroth. 
• Segurança integrada, baseada em acionamentos.

Resultados
• Avançada plataforma de comando, que permite 
reduzir tempos de mudança e o consumo de energia.
• Característica PrintSense, que permite ajuste de 
impressão mais rápido através do uso inovador de 
dados do motor. 
• Redução de aproximadamente 60% de peças, devido 
ao uso de motores sem carcaça e outras características.
• Acionamentos regenerativos ajudam as impressoras 
a reduzir o consumo de energia sem sacrificar a 
qualidade de impressão.

O novo sistema da Rexroth que integra motores de alto 
torque, acionamentos regenerativos, plataformas de 
comando avançadas e componentes de movimentação 
linear, oferece mais produtividade e economia para a 
indústria flexográfica.

Os motores de torque IndraDyn T são kits de motores 
refrigerados por líquido, que consistem de um estator e 
rotor separados, projetados para aplicações de torque 
máximo, de até 13.800 Nm. O rotor é montado diretamente 
no eixo estendido do cilindro, ao invés de se acoplar 
através de redutor mecânico o tradicional eixo do 
servomotor ao eixo da máquina. O cilindro de impressão 
central pode ser > 80” de diâmetro. Para manter uma 
precisão de 0,001” em um raio de 40”, a Bosch Rexroth 

Tecnologias Rexroth 
beneficiam a indústria 
flexográfica.

utiliza um dispositivo de feedback de 32 milhões ppr sin/
cos, sendo uma das poucas empresas do mundo com este 
nível de precisão de comando.

Doug Anderson,  engenheiro de vendas da CMA/Flodyne/
Hydradyne, distribuidor Bosch Rexroth US, trabalhou em 
conjunto com o cliente PCMC (Paper Converting Machine 
Company) para selecionar e dimensionar os motores.



“Uma das contribuições que a Rexroth oferece, é a ampla 
gama de kits de motores”, disse Anderson. “Nós 
escolhemos um motor de torque para o tambor de 
impressão grande, que precisa parar em 10 a 15 segundos, 
e depois outro para manipular os diferentes tamanhos de 
imagem e rolos de cores”.

Usando os motores de torque IndraDyn, a PCMC conseguiu 
reduzir a quantidade de peças da Fusion em aproximadamente 
60%.

“Não conheço nenhuma outra empresa, sem ser a Rexroth, 
que pudesse ter nos fornecido todos os produtos que 
precisávamos - por exemplo, os motores de alto torque, que 
nos permitem acelerar a Fusion com uma velocidade seis 
vezes maior do que no passado”, disse Anderson.

Componentes lineares 
e rigidez
Um desafio crucial no design de uma prensa de impressão 
envolve os decks de montagem dos rolos de imagem e de 
impressão. Estes rolos possuem de 42” a 75” de largura; 
cada deck precisa se mover para dentro e para fora para as 
mudanças de tarefas, quando a prensa é rebobinada e os 
rolos trocados. Porém, quando a impressão começa, os 
decks precisam estar extremamente rígidos e manter os 
rolos em posição, para produzir um registro perfeito, 
enquanto os rolos giram em velocidade máxima.

Para promover a flexibilidade e rigidez necessária,  cada 
cilindro de imagem e cada cilindro de tinta incorporam dois 
rolamentos de esfera de precisão e quatro guias de esferas 
perfiladas, da Rexroth. Os rolamentos de esferas e as guias 

de esferas da Rexroth combinam alta rigidez e alta 
capacidade de carga em tamanhos pequenos, engenheirados 
para produzir tolerâncias precisas e operar sem erro durante 
milhares de horas, com manutenção mínima.

“Não podemos ter os elementos mecânicos da prensa se 
movendo ao redor, pois isso aparece na impressão”, disse 
Wall. “Os rolamentos de esferas e as guias lineares Rexroth 
nos dão a rigidez e a resistência necessária para criar as 
folgas e tolerâncias que a Fusion necessita.”

“Trabalhando com a Rexroth e com a CMA/Flodyne/
Hydradyne, desenvolvemos  grandes projetos engenheirados 
e escolhemos a tecnologia que nos ajuda a tornar o sistema 
menos complexo”, disse Wall. “Desde o lançamento da 
Fusion, vários clientes nos disseram que o aspecto mais 
interessante do design é sua simplicidade - e isto ajudou a 
nos diferenciar da concorrência.
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