
Concreto para a indústria da 
mineração

Do Chile para o mundo: máquinas especiais - equipadas com componentes 
Rexroth - melhoram a segurança em instalações subterrâneas.

A bandeira aparece de 
surpresa. No extremo Sul da 
capital chilena de Santiago, 
onde a cidade de seis milhões 
de habitantes começa 
lentamente a desaparecer, a 
bandeira azul e branca da 
Finlândia movimenta-se na 
frente de um discreto prédio 
industrial. Do lado de fora o 
nome que aparece é “Normet”.

“Eles são grandes especialistas”, diz Kai 
Rothgießer, gerente de vendas da Bosch 
Rexroth do Chile. Ele e seu colega Raul 
Reyes foram visitar a planta deste fabricante 
de equipamentos especiais que veio do 
distante Norte Europeu. “Normet é líder 
mundial no fornecimento de máquinas e 
veículos para mineração e construção de 
túneis”, explica Rothgießer. E o Chile é um 
dos principais mercados de mineração, 
completa Reyes: “A indústria da mineração 
planeja investir em torno de 100 bilhões de 
dólares aqui nos próximos anos”.

Os veículos que a Normet produz anualmente 
em Santiago (cerca de 100) – às vezes com 
exigentes especificações de seus clientes – 
são enviados para todo o mundo. “A maioria 
para China e Índia”, diz o gerente da planta, 
Marcelo Anabalón del Campo. “A principal 
área de aplicação dos nossos equipamentos é 
o processamento de concreto em instalações 
subterrâneas. Alguns de nossos veículos 
transportam o concreto, enquanto outros 
usam tecnologia de pulverização para 
fornecê-lo diretamente às galerias ou seções 
dos túneis”, continua Anabalón. Condições 
extremamente difíceis impõem requisitos 

exigentes sobre as tecnologias utilizadas. “É 
por isso que, por anos, temos confiado na 
Bosch Rexroth e, em conjunto, desenvolvido o 
conceito hidráulico para o distribuidor 
subterrâneo de concreto.”

Assim, os veículos especiais são agora 
equipados com diversos componentes 
Rexroth. “Fornecemos componentes 
hidráulicos robustos, acumuladores e 
componentes para os freios e controle”, diz 
Rothgießer. “Nossa entrega também inclui 
bombas para uso pesado, filtros e sensores”.

A robustez dos componentes é certamente 
uma característica importante, diz Anabalón, 
que há muitos anos adquire produtos 
Rexroth. “Em instalações subterrâneas os 
reparos representam grandes desafios e 
dificuldades, por isso os clientes estão 
interessados, primeiro e principalmente, em 
veículos extremamente confiáveis. E esse é o 
grande diferencial de qualidade dos 
componentes Rexroth”.

Aplicações como as da Normet mostram que, 
acima ou abaixo da terra, Rexroth é sinônimo 
de confiabilidade.
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