
Tradição e excelência em filtros industriais

Quando se trata de soluções para filtros, elementos filtrantes e sistemas de filtração para os críticos sistemas hidráulicos 
industriais, a marca Rexroth é a escolha natural.

Com soluções para filtração de fluidos, lubrificantes, 
líquidos industriais e gases, a marca Rexroth oferece 
soluções de alto desempenho em filtros para respiros, 
sucção, filtros de retorno de óleo, resfriadores, filtros em 
linha, de alta pressão, para coletores, filtros duplex, 
spin-on e sistemas de filtração off-line, além de projetos 
especiais. A marca oferece também acessórios, sistemas 
de purificação/recondicionamento de lubrificantes e 
instrumentos de medição para controle de contaminação 
de óleos e lubrificantes.

Fluidos operando em condições perfeitamente confiáveis são 
pré-requisito para o funcionamento adequado de máquinas e 
instalações completas, pois previnem gastos elevados de 
manutenção, bem como paradas não planejadas.

Com uma capacidade de produção mundial que supera um 
milhão de elementos filtrantes por ano e mais de 20.000 
itens disponíveis em seu estoque central, a Bosch Rexroth 
está preparada para o atendimento imediato de demandas 
de filtração industrial em todo o mundo.
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Um universo de aplicações
Os sistemas de filtração Rexroth podem ser aplicados em 
diversos segmentos industriais, como: prensas industriais, 
proteção de ferramentas de usinagem, hidráulica mobil, 
indústria de papel e celulose, indústria naval, siderúrgicas, 
fabricação de turbinas, entre outros.

O amplo portfólio de produtos na área de filtragem, assim 
como os sistemas de monitoramento das condições do 
fluido da Rexroth, garantem a operação ideal do sistema ao 
longo de todo o seu ciclo de trabalho, o que proporciona 
redução de custos diretos de manutenção e aumento do 
nível de segurança operacional. 

A Rexroth oferece elementos filtrantes de última geração, no 
padrão DIN 24550 ou intercambiáveis com os principais 
concorrentes do mercado.

80 anos de tradição e know-how
Apesar desta nova divisão de negócios na Bosch Rexroth ter 
sido formalmente constituída em 2008, quando o grupo Bosch 
adquiriu a empresa K & H Eppensteiner GmbH & Co. KG e 

assumiu suas operações, os filtros Rexroth são respaldados 
por décadas de experiência e conhecimento no setor. 

A história propriamente dita – bem como a sólida tradição 
destes produtos – começou em 1926, quando Anton 
Eppensteiner  fundou uma estamparia em Mannhein, na 
Alemanha. O desenvolvimento e fabricação de filtros 
começou em 1949. Desde então, a Eppensteiner cresceu e 
se notabilizou como um importante fabricante de filtros, 
distribuindo seus produtos (até 2008 conhecidos pela marca 
EPE®) em todas as principais regiões industriais do mundo.

Com a aquisição da Eppensteiner, que atendeu ao objetivo 
estratégico da Bosch Rexroth de oferecer não apenas sua 
própria marca de filtros, mas filtros com um excelente 
padrão de qualidade, os produtos passam a ser 
comercializados com a marca Rexroth, que também se 
notabiliza pela ampla gama de soluções de alta qualidade 
para acionamento e controle industrial.

Informações adicionais consulte o site www.boschrexroth.com.br.


