
Montagem segura e econômica 
de parafusos.

Com a nova linha de produtos Rexroth CC-ErgoSpin os usuários podem economizar quando realizam operações críticas de 
aperto em conformidade com a norma VDI/VDE 2862: a parafusadeira ergonômica manual otimiza o processo e reduz o 
refugo. Quando comparada com parafusadeiras pneumáticas, a eficiência e confiabilidade da ferramenta Rexroth garantem 
melhor controle do processo e, assim, um alto grau de confiabilidade.

As parafusadeiras manuais Rexroth da linha CC-ErgoSpin agregam alto grau de confiabilidade ao processo e permitem longas jornadas de trabalho com fadiga mínima. A 
operação é realizada com o software de operação BS350.

Componente, parafuso, torque e ângulo de giro têm que ser 
perfeitamente casados para atender aos requisitos 
relacionados à qualidade e ao tempo do processo. 
Operações críticas de aperto, que agora fazem parte de 
diversos ramos industriais, são a especialidade das novas 

parafusadeiras manuais Rexroth CC-ErgoSpin. Especialmente 
projetadas para operações de aperto B, de acordo com a 
norma VDI/VDE 2862, a parafusadeira determina o torque 
requerido através do controle da corrente. O usuário opera e 
programa a CC-ErgoSpin através do intuitivo software de 
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operação BS350. Ele contém ferramentas sofisticadas para a 
análise detalhada de cada caso de aperto. Isto evita 
operações com falhas, reduz o refugo, minimiza os custos de 
garantia e assegura um alto grau de controle do processo. O 
software operacional pode ser usado universalmente, com 
todas as parafusadeiras, para operações de aperto A ou B.

A CC-ErgoSpin armazena até 99 programas de aperto que podem 
ser atribuídos a componentes específicos através de um scanner 
de código de barras, por exemplo. Assim, o equipamento pode 
substituir diversas parafusadeiras pneumáticas. Isto aumenta a 
clareza do processo, libera espaço e reduz custos: comparada 
com a tecnologia de ar comprimido, a CC-ErgoSpin reduz o custo 
total de propriedade pela metade e usa até 95% menos energia, 

conservando assim recursos preciosos. Estão disponíveis quatro 
tamanhos, com faixas de trabalho de 2,4 a 40,0 Nm e velocidades 
de saída de até 1.090 rpm.

O robusto projeto da parafusadeira proporciona uma longa 
vida útil e tem sido testado sob carga total por até um milhão 
de ciclos sem manutenção. Isto a torna uma ferramenta 
segura e confiável, mesmo em ambientes de trabalho difíceis, 
tais como locais oleosos. Ao mesmo tempo, devido ao seu 
projeto ergonômico e à pouca vibração, a parafusadeira 
permite um trabalho com nível reduzido de fadiga. Além 
disso, ao contrário das parafusadeiras pneumáticas, a 
produção de ruído é baixa e os riscos devidos às linhas de ar 
pressurizado são eliminados.


