
Rexroth 4EE
Rexroth para Eficiência Energética



Reduzir os custos operacionais usando a energia com eficiência e conser-
vando recursos, permite alinhar os seus negócios com sustentabilidade.
Você pode contar conosco em cada passo deste caminho.

Procurando reduzir gastos com energia?
Por que não aumentar a produtividade ao 
mesmo tempo?

Maior Eficiência Energética é a sua solução a longo prazo

A energia está se tornando cada vez mais escassa e cara. 

Ao mesmo tempo, a sua demanda está crescendo. Hoje, o 

maior enfoque se encontra nas tecnologias que ajudam a 

solucionar estas questões. A Bosch Rexroth, uma parceira 

experiente na área de energia renovável desempenha um 

importante papel para fazer desta fonte de energia uma 

alternativa viável. Na busca de soluções sustentáveis apre-

sentamos soluções tecnológicas com eficiência energética: 

a abordagem do programa 4EE Bosch Rexroth pode reduzir 

seus custos de energia e as emissões de CO2, mantendo ou 

até mesmo aumentando a produtividade.

Bosch Rexroth 4EE – Eficiência Energética

O potencial para economizar energia só pode ser maximizado 

quando forem considerados todos os aspectos de uma 

planta industrial ou máquina mobil. O programa Bosch 

Rexroth 4EE foi desenvolvido especificamente para setores 

industriais, no qual revela as oportunidades para a utili-

zação de todas as tecnologias. Este programa é a base para 

uma consultoria de eficiência energética abrangente, da 

análise à implementação. 



Procurando usar energia com mais eficiência?
O programa 4EE é o que você estava procurando.

Reduza os custos e o consumo de energia e ao mesmo tempo aumente a 
produtividade. Com o programa 4EE, você pode identificar áreas de melhoria 
em todas as tecnologias de automação e máquinas.

O programa 4EE reúne todas as tecnologias relevantes

Uma eficiência máxima só pode ser atingida quando sua 

planta é vista como um todo. A Bosch Rexroth possui 

experiência em tecnologias de acionamentos e controles, 

desta forma desenvolvemos o programa 4EE universal. O 

programa permite a melhoria e a eficiência de todos os 

aplicativos de automação e máquinas.

O sistema compreende quatro pilares para melhoria da 

eficiência energética de suas plantas ou máquinas em geral. 

Componentes otimizados reduzem as exigências de energia 

e aumentam a produtividade. Acionamentos regulados 

ativamente, fornecem apenas a quantidade de energia 

necessária, otimizando o consumo. A energia gerada 

durante os processos de frenagem é recuperada e mantida 

no sistema ou alimentada no circuito de comando.

Eficiência Energética como um fator sustentável

O uso eficiente da energia e a redução de emissões redu-

zem os custos operacionais. Uma melhor produtividade 

resultante de processos otimizados representam uma 

vantagem na arena global competitiva. Desta forma os 

requisitos ambientais internacionais são atendidos com 

maior facilidade.



Bosch Rexroth e eficiência energética

Componentes 
Eficientes

Energia Sobre 
Encomenda

Recuperação 
de Energia

Projeto de 
Sistema de Energia

A Bosch Rexroth abrange todas as tecnologias para 

atendimento de seus requisitos. Seja em elétrica, hidráu-

lica, pneumática, componentes individuais ou soluções 

integradas.

O programa 4EE, identifica e explora as áreas em que a 

energia pode ser otimizada, desde o projeto até a moder-

nização.

Competência em todas as tecnologias

Você pode otimizar a eficiência energética em todas as 

fases do ciclo de vida da máquina. Em geral, medidas in-

dividuais em sistemas complexos não garantem a eficiên-

cia completa dos processos produtivos.

Produtos e sistemas 
com eficiência     
otimizada

Uso de energia 
sobre encomenda, 
modo de espera

Recuperação e 
armazenagem de 
excesso de energia

Visão global 
sistêmica, projeto, 
simulação, consul-
toria

Cada estágio do ciclo de vida da máquina apresenta diferentes oportunidades para implementação de medidas de 

eficiência energética.

Aplicável durante todo ciclo de vida da máquina

Conceito ModernizaçãoEngenharia Comissionamento
Produção/
OperaçãoDesign



Oferta abrangente de software Ampla seleção de componentes com eficiência energética

4 processos que garantem resultados

Projeto do Sistema de Energia 

O melhor conceito de máquina para suas necessidades

Sua planta é um sistema complexo. Assim, para melhorar 

a eficiência energética é indispensável que seu sistema 

seja visto como um todo, antes que você comece a uti-

lizá-lo.

A simulação mecatrônica assegura uma ótima configura-

ção de sua máquina ou planta, desde o início. Conceitos 

existentes podem ser melhorados com soluções de 

software, que o auxiliam na análise e redução do con-

sumo de energia, tempos de ciclo e consumo de ar.

Componentes Eficientes

Componentes com Eficiência Energética e perfeita adequação

Através da seleção de produtos ou módulos com eficiên-

cia energética, para todas as tarefas de automação 

temos desde servo-motores altamente eficientes, acio-

namentos distribuídos e bombas variáveis com pistão 

axial até sistemas de trilho de rolo com baixos coeficien-

tes de atrito, o portfólio da Bosch Rexroth tem os com-

ponentes perfeitamente adequados, para garantir um 

alto desempenho.

Bombas hidráulicas otimizadas, por exemplo, reduzem 

notavelmente, o consumo de combustível e emissões de 

suas máquinas móveis e veículos comerciais, garantindo, 

ao mesmo tempo, níveis de eficiência muito mais altos. 



Acionamentos para recuperação de energia durante frenagem Sistema Sytronix – Sistema servo controlado com bomba fixa

Você usa uma grande variedade de sistemas de acionamento e controle?
Nossos 4 processos ajudam você a melhorar a eficiência energética usando 
todas as tecnologias.

Recuperação de Energia

Recuperação, armazenagem e uso de energia excedente

A energia é valiosa para ser desperdiçada. Com o aciona-

mento híbrido HRB, circuitos de carregamento de acumu-

lador ou amortecedores elétricos ou cinéticos, podem 

ser utilizados nas aplicações industriais ou móveis.  

Controladores de acionamento altamente eficientes 

permitem que a energia de frenagem seja recuperada. A 

energia pode ser armazenada, enviada a outros eixos ou 

retornada ao circuito de comando. 

Lucre com nosso know-how! A Rexroth influenciou e 

avançou consideravelmente o desenvolvimento de 

soluções em energia, para diferentes tecnologias de 

acionamento.

Energia sobre Encomenda

Energia fornecida conforme a necessidade do processo

Reduza a energia consumida em seus acionadores 

elétricos, hidráulicos e pneumáticos.

Use controladores que consomem apenas a energia 

necessária – em automação de fábrica, engenharia de 

sistema ou aplicações móveis.

Controles de pressão situacional para todos os 

princípios de controle, inversores de frequência para 

controles econômicos de velocidade, acionamentos de 

bomba com velocidade variável para potência ociosa 

reduzida ou válvulas liga/desliga para desligar a energia 

durante pausas – escolha as soluções que tornam suas 

máquinas e plantas mais eficientes.



Suas opções para economizar energia são variadas.
Nosso programa 4EE é único.

Reduza ativamente as velocidades operacionais, de 

acordo com os requisitos

Bombas servo controladas podem reduzir a energia con-

sumida por uma prensa em até 44%, otimizando o con-

trole das velocidades durante a operação de carga parcial 

e chegando a zero durante frenagens.

Isto minimiza o consumo de energia direta e níveis de 

geração de calor, desta forma o resfriamento não é 

necessário. Acionamentos regenerativos passam automati-

camente do controle de modo gerador para controle de 

movimentos de baixa ou de descompressão do sistema, 

produzindo assim uma energia que pode ser reutilizada.

Use a energia de frenagem para acelerar

Como um operador de frota de caminhões de lixo ou 

ônibus escolares e urbanos, você pode reduzir o con-

sumo de combustível e as emissões de CO2 em até 25%, 

usando a energia de frenagem que de outro modo seria 

desperdiçada.

O acionamento híbrido hidráulico HRB converte cinética 

em energia hidráulica quando o veículo é freado.

Esta energia é armazenada e usada quando o veículo for 

acelerado novamente. Em função disto, o motor de com-

bustão não precisa trabalhar muito. Um bônus para as 

pessoas e para o meio ambiente: o consumo de com-

bustível também é reduzido. 



Reduza o cabeamento com unidades descentralizadas

Uma instalação de separação de pacotes otimizada que 

opera 12 horas por dia, 300 dias por ano, usa aproximada-

mente 23.400kW a menos de eletricidade em um período 

de 12 meses.

As emissões de CO2 também são reduzidas em 14 tonela-

das. Para isto, nós conectamos até 20 acionamentos 

IndraDrive Mi em um circuito de carga. Uma unidade de 

alimentação moderna alimenta a energia de frenagem na 

rede de alimentação. Isto evita que a energia de frenagem 

se perca na forma de calor. Eletrônica de controle e servo-

motores criam uma unidade compacta, que reduz o cabea-

mento em até 85%.

Adapte o arrefecimento às necessidades

Os acionamentos de ventilador hidrostáticos da Bosch 

Rexroth ajudam a manter uma conformidade estrita com as 

regulamentações de emissões para suas máquinas mobil e 

ônibus, reduzindo ao mesmo tempo o consumo de com-

bustível em até 5%.

Para isto, os acionamentos do ventilador hidrostáticos 

controlados eletronicamente, operam independente da 

velocidade do motor, para garantir exatamente o arrefeci-

mento necessário para que o motor funcione de modo 

confiável, em uma excelente faixa de temperatura, mesmo 

sob as condições mais difíceis. 

Economizar energia significa usá-la com inteligência. 
O programa 4EE oferece soluções multitecnológicas para suas máquinas e 
plantas. 



Consultoria para Eficiência Energética

Consultoria que identifica seu potencial de economia de energia e acom-
panha você durante a implementação das medidas para este propósito.

Da análise à implementação

Você deseja uma maior eficiência energética em suas linhas 

de produção ou máquinas? Os especialistas em eficiência 

energética da Bosch Rexroth podem mostrar todas as áreas 

relevantes onde a energia pode ser economizada através da 

análise de todo o seu sistema. Conceitos específicos de 

otimização são elaborados baseados no programa 4EE e 

apoiados por cálculos de lucratividade. Além disto, a con-

sultoria abrange todas as tecnologias de automação e 

máquinas usadas em seu ambiente de produção.

  Como usuário de tecnologia em uma planta existente, 

você economiza energia e reduz os custos operacionais e 

as emissões.

  Se você estiver desenvolvendo uma nova planta, você 

terá suporte durante a fase de especificação de requisi-

tos, para que você possa competir melhor com um 

produto mais inovador.

  Ambos se beneficiam, visto que o conhecimento 

adquirido permite uma compreensão profunda de máqui-

nas e plantas com eficiência energética, e você interioriza 

a situação de custo-benefício. As descrições e configura-

ções de requisito também são altamente simplificadas.



A Garantia de Desempenho de Energia 
Bosch Rexroth

Você se beneficia com nossa experiência na transição para alcançar uma 
maior eficiência energética. Todas as medidas que recomendamos já foram 
implementadas em nossas plantas para reduzir as emissões de CO2 em 20% 
até 2020.

Conhecimento prático 

Seus custos para a transição são recuperados em poucos 

anos. Como nós sabemos disto? Projetos pilotos em dife-

rentes plantas Bosch Rexroth mostraram que os fabricantes 

de máquinas e operadores industriais podem atingir um 

nível muito mais alto de eficiência energética quando o 

programa 4EE é aplicado, sem ter que substituir todas as 

máquinas existentes.



A Bosch Rexroth considera 
todos os ângulos em 
eficiência energética Exato!



Exigências legais respeitadas

Expectativas sociais atendidas

Produtividade em conformidade 
com meio ambiente

Energia otimizada

Custos operacionais reduzidos

Emissões reduzidas

Maior produtividade

Vantagem competitiva assegurada
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