
Soluções de automação da Rexroth 
para a fabricação de componentes 
para armazenamento de energia.

Energias renováveis e eletromobilidade são cada vez mais 
importantes e exigem sistemas de armazenagem de alto 
desempenho. O uso econômico de unidades modernas de 
armazenagem de energia requer uma produção eficiente e 
de baixo custo – do eletrodo ao pacote de bateria  acabado.   
Como estes processos de produção exigem um alto grau de 
qualidade, a automação e a padronização são fatores 
decisivos. Como parceira de automação, a Bosch Rexroth 
oferece soluções testadas e comprovadas, tais como 
sistemas de transferência e tecnologia de fixação, para 
atender o desafio da  produção de bateria.

Processos de produção executados em salas limpas têm um 
impacto significativo sobre a vida útil e a qualidade das 

unidades de armazenagem de energia. As salas limpas 
classificadas, que as partículas  devem ser menores do que 
10 µm, para evitar interferência na vida  útil das células. 
 
A Bosch Rexroth oferece  produtos qualificados para 
produção em sala limpa, baseada no know-how adquirido ao 
longo de décadas de experiência. O uso de sistemas de 
transferência Rexroth permite solucionar todas as tarefas de 
transporte na produção de baterias. Por exemplo, o TS5 já 
utilizado na indústria automotiva para transporte de cargas 
pesadas, também pode ser utilizado para o transporte na 
produção de baterias. Os sistemas de transferência são 
livres de manutenção, mesmo com uma umidade inferior a 
1% e são certificados para salas limpas Classe 6 ISO, porque 

Produção eficiente, da célula ao pacote de bateria, 
com um alto grau de automação e padronização.

Para a produção flexível e economica de bateria, a Bosch Rexroth oferece soluções confiáveis e compatíveis com sala limpa, como fornecedor para soluções de automação.



as superfícies uniformes, tecnologias de conexão interna e 
correias dentadas são resistentes à abrasão evitando o 
acúmulo de partículas. 

Outro aspecto fundamental é a otimização da qualidade  de 
produção, garantindo uma vida útil prolongada da unidade   
de armazenagem de energia. Ao mesmo tempo, 
equipamentos precisos e flexíveis trazem bons resultados 
econômicos em mudanças solicitadas pelo cliente. Os 
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sistemas de parafusamento Rexroth contribuem 
decisivamente para esta flexibilidade e segurança da 
produção. Para parafusadeiras manuais, os especialistas 
desenvolveram kits de montagem de bateria que garantem 
segurança máxima e liberdade de movimento para os 
usuários, mesmo lotes pequenos ou modificados. 
Acionamentos isolados especialmente desenvolvidos 
protegem simultaneamente o usuário, a parafusadeira  e o  
meio ambiente  contra  incidentes.  


