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Segurança e eficiência sempre em 
primeiro lugar!

Quando consumimos um alimento, assistimos a uma peça de 
teatro ou simplesmente lemos um jornal, raramente 
conseguimos relacionar essas atividades com as tecnologias 
Rexroth. Mas pode acreditar, elas estão mais presentes na 
sua rotina diária do que você possa imaginar. Sem as 
tecnologias Rexroth os sorvetes não poderiam ser 
saboreados no verão, os telespectadores não poderiam 
conferir o regresso do teatro Bolshoi e tampouco 
acompanhar as notícias diárias do nosso país. Pois é, são as 
nossas tecnologias que oferecem dinamismo e alta 
produtividade para as indústrias de alimentos e embalagens, 
precisão e flexibilidade para as indústrias de 
entretenimento, e economia e agilidade para as indústrias 
gráficas. Devido aos avanços tecnológicos, a Rexroth 
também pode colocar a sua engenharia na estrada. Quem 
diria um caminhão de bombeiros com tecnologias Rexroth!? 
O caminhão de bombeiros deve ser um veículo rápido e ter 
capacidade para transportar muitos equipamentos para o 

combate de incêndios e outras emergências, portanto 
quanto menor for o seu peso, mais equipamentos poderá 
levar. Aproximadamente 65% mais leve do que o aço, o 
alumínio foi a solução encontrada pela Bosch Rexroth para 
reduzir o peso deste importante veículo. Utilizado até mesmo 
em aeronoves espaciais, o alumínio também vem sendo 
amplamente aplicado em máquinas e equipamento. A 
Rexroth reconstruiu toda a estrutura interna do caminhão de 
bombeiros com perfis. A combinação do design dos perfis 
com as características das ligas de alumínio culminaram na 
alta resistência mecânica obtida através dos produtos 
Rexroth. Leves, estáveis e resistentes às condições 
climáticas, os perfis de alumínio da Bosch Rexroth provaram 
novamente que são líderes em qualidade e confiabilidade. 
Mas uma coisa é certa, independente da aplicação, para nós, 
segurança e eficiência são prioridades e estão sempre em 
primeiro lugar, por isso, independente da aplicação, conte 
sempre com a Bosch Rexroth!


