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Pioneirismo é isso: transformar recursos 
naturais em energia há mais de 200 anos.  

Aproveitando os recursos disponíveis na natureza, em 1795, 
Georg Ludwig Rexroth colocou em operação, na região de 
Spessart (Alemanha), um moinho que transformava a força 
da água em energia mecânica. Mais de 200 anos depois, a 
empresa que ele criou e que leva seu nome - hoje parte do 
grupo Bosch - está no centro dos avanços tecnológicos que 
permitem transformar a energia dos ventos em eletricidade. 
Há 30 anos, a Bosch Rexroth - uma das líderes mundiais em 
tecnologias de acionamentos e controles - fabrica 
equipamentos para turbinas eólicas. A empresa produz, por 
exemplo, a caixa multiplicadora Redulus GPV, que amplifica 
a velocidade gerada pelas hélices das turbinas eólicas e a 
repassa para o gerador de eletricidade. Ela é compacta e 
pode chegar a ser até 15% mais leve do que as outras 
disponíveis no mercado. O que não quer dizer que seja 
frágil: ela é projetada para funcionar por até 20 anos, ou 
durante 175 mil horas operacionais, em turbinas que geram 
mais de 2 MW. A Bosch Rexroth também fabrica o 
equipamento que permite mover a nacelle - caixa com a 

turbina e a hélice instalada no topo da torre - para alinhá-la 
com a direção do vento. Chamado Mobilex GFB, faz desde 
grandes ajustes na posição da turbina até pequenos 
movimentos para garantir melhor eficiência na captação dos 
ventos. O equipamento também pode ser aplicado no 
sistema de controle de ângulo das pás para que a torre 
eólica tire o melhor rendimento da força do vento. Para 
manter tudo funcionando bem, é preciso um sistema de 
lubrificação eficiente. Com esse objetivo, a Bosch Rexroth 
também desenvolveu o sistema de filtragem e resfriamento 
do óleo que contribui para a longevidade do sistema. A 
lubrificação é fundamental para garantir mais vida útil para 
as turbinas eólicas, ainda mais em condições de operação 
quase que contínua. Para minimizar riscos e prejuízos, a 
Bosch Rexroth ainda oferece o sistema BladeControl, 
responsável pelo monitoramento das condições operacionais 
da torre. Essa tecnologia consegue captar até pequenas 
rachaduras nas pás, evitando acidentes e diminuindo custo e 
tempo de manutenção. 


