
Tecnologia Rexroth para 
trabalho duro nas profundezas 
das águas brasileiras.

A Bosch Rexroth possui uma equipe de engenharia altamente qualificada, que trabalha diariamente no 
desenvolvimento de novos projetos e produtos para atender à crescente demanda do mercado offshore brasileiro.

Em se tratando de soluções para este mercado, a Rexroth oferece uma variedade única de componentes e 
sistemas para as mais diversas aplicações, como: sistemas subsea, chain jack, offload system, guinchos e 
compensação de ondas (ativo e reativo).

Tanto nas alturas das torres eólicas quanto nas profundezas das águas, as soluções Rexroth em sistemas 
são precisas, confiáveis e de excelente custo/ benefício, especialmente desenvolvidas para o ambiente em 
que serão utilizadas.



Alta tecnologia para a indústria de petróleo e gás
Controlar cargas pesadas sob circunstâncias difíceis, ter segurança para avançar locais mais profundos ou 
posicionar com exatidão as cargas no leito do mar são grandes desafios para muitas operadoras offshore. Para 
solucionar estas questões, a Bosch Rexroth oferece a seus clientes produtos da mais alta tecnologia e inovação.

Sistema Modular de Compensação Ativa do
Movimento (MAHCS)
O MAHCS foi desenvolvido de acordo com o conceito de 
sistema modular. Uma unidade de referência de 
movimento (MRU) determina o movimento vertical da 
embarcação no local onde a mesma é deixada, 
determinando o movimento a ser compensado. O sinal 
MRU é interpretado pelo sistema de controle, que então 
opera o cilindro de tal forma que este solta o cabo quando 
a embarcação sobe e puxa o cabo quando a embarcação 
desce, reduzindo o movimento de cargas em mais de 90%. 
O MAHCS consiste em quatro módulos principais de 
instalação fácil e flexível a bordo:
• Sistema Integrado de Comando de Cabo – ICAS.
• Fornecimento de Energia Hidráulica – HPS.
• Sistema de Alta Pressão do Ar – HPAS.
• Sistema de Controle Integrado – ICS.

Dentre as vantagens proporcionadas pelo MAHCS destacam-se:
• Redução significativa no consumo de energia em comparação 
com guinchos AHC alternativos.
• Movimento residual em profundidade de 10%.
• Alta precisão.
• Fácil integração em qualquer sistema de guincho existente.
• Flexibilidade em relação às condições da embarcação.

Atuadores e Válvulas Pneumáticas
As válvulas e atuadores pneumáticos Rexroth, destinadas às 
aplicações na indústria de petróleo, foram desenvolvidas 
dentro das mais exigentes solicitações para operação em 
serviços pesados.

Os sistemas de vedações por assento das válvulas 
direcionais Pilotair® e controladoras de pressão Controlair® 
e Flexair® garantem operação sem travamento durante toda 
a longa vida útil desses produtos, mesmo em condições 
adversas do ambiente de trabalho e da linha de ar 
comprimido utilizado. Além disso, o sistema de controle de 
pressão com molas calibradas para as faixas de pressão 
designadas conferem grande precisão, sensibilidade e 
repetibilidade às válvulas Controlair® e Flexair®.

Com inúmeras versões de faixas de pressão e de formas de 
acionamento, essas válvulas são aplicadas nas mais diversas 
fases de prospecção e exploração de petróleo e gás, seja em 
sistemas de embreagens e freios a ar, como em controles de 
guindastes e guinchos, controles de válvulas do BOP, caixas 
de transmissão e atividades afins. A ampla experiência da 
Bosch Rexroth nessa área é reconhecida mundialmente em 
função da robustez e precisão das válvulas e atuadores 
desenvolvidos para esse segmento.
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