
Controle de engate eletro-hidráulico 
da Rexroth: salto tecnológico para 
tratores leves até 80 HP.

A Bosch Rexroth na Índia desenvolveu uma solução de sistema para atender aos requisitos específicos de países emergentes.

O mercado de tratores pequenos, na faixa de até 80 HP, 
está começando a se mover. O segmento representa cerca 
de dois terços de todos os tratores produzidos no mundo. 
A Bosch Rexroth desenvolveu o primeiro controle de engate 
eletro-hidráulico (EHC) para esta faixa de potência.

Ele atende às especiais demandas das economias 
emergentes quanto a custo, funcionalidade e robustez. Os 
fabricantes de tratores agora podem reduzir o consumo de 
combustível e aumentar significativamente a produtividade,
segurança e conveniência para o operador. O EHC-8 foi 

desenvolvido pela Bosch Rexroth em estreita cooperação 
com um grande fabricante de tratores indiano. A produção 
em série começará no primeiro trimestre de 2014.

No passado, os modernos sistemas eletro-hidráulicos 
(especialmente o controle de engate eletro-hidráulico) não 
estavam disponíveis para o segmento de mercado de 
tratores pequenos, até 80 HP. Ao contrário, controles de en 
gate mecânicos eram o único tipo adequado a este 
segmento. O condutor do trator tinha que se virar para a 
parte traseira do veículo e, manualmente, ajustar a 

Controle de engate eletro-hidráulico agora para tratores leves: o EHC-8, da Rexroth, reduz significativamente a derrapagem e evita que as rodas motrizes percam a 
tração. Isto reduz o consumo de combustível, o desgaste dos pneus e, ao mesmo tempo, protege o solo.
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profundidade do arado no solo, usando alavancas 
posicionadas atrás do assento. De tempos em tempos, o 
arado se prendia e as rodas motrizes perdiam a tração. Isto 
comprimia o solo sensível e o consumo de combustível 
aumentava drástica e desnecessariamente. Este estado da 
arte perdurou por décadas. Mas agora, desde que a Bosch 
Rexroth na Índia desenvolveu e produziu o controle de 
engate eletro-hidráulico EHC-8 para tratores de até 80 HP, as 
coisas são diferentes.

Todos os componentes hidráulicos e eletrônicos da solução 
EHC-8, a válvula de controle, a unidade de controle, os 
sensores angular e de arrasto e o painel de controle foram 
completamente revisados ou desenvolvidos pela Bosch 
Rexroth na Índia, usando peças selecionadas e testadas, e 
em estreita cooperação com um grande fabricante de 
tratores. A solução foi concebida para atender a requisitos 
locais e controla automaticamente a profundidade de 
trabalho predefinida sem qualquer intervenção do condutor. 
A maior precisão também permite arar o solo a 
profundidades que não seriam possíveis usando apenas 
controles mecânicos, propensos ao desgaste.

O controle de engate eletro-hidráulico EHC-8 também 
diminui o escorregamento e evita que as rodas motrizes 
percam a tração. Isto reduz o consumo de combustível, o 
desgaste dos pneus e, ao mesmo tempo, protege o solo. O 
sistema também promove a segurança durante os 
deslocamentos entre os locais de trabalho. Em tratores 
leves, implementos pesados deslocam o centro de gravidade 

para a traseira do veículo a tal ponto que, em estradas ruins
(esburacadas) as rodas da frente podem se levantar, de 
modo que, em determinados momentos, o motorista não 
consiga controlar o trator. O sistema ativo de amortecimento 
de vibrações integrado ao EHC-8 evita que a frente de 
tratores equipados com implementos se levante, 
melhorando a dirigibilidade em situações críticas.

A maioria dos tratores até 80 HP produzidos para economias 
emergentes não têm cabine. Os controles ficam expostos à 
chuva e à poeira, sem qualquer proteção. Para se adaptar 
aos requisitos locais, a primeira aplicação em série do 
sistema Rexroth inclui um painel de controle integrado ao 
descanso de braço do assento do motorista, que opera os 
poucos e robustos botões giratórios do sistema com apenas 
uma mão. Ele pode, então, concentrar-se em dirigir e não 
mais precisa voltar-se para trás para controlar os 
implementos. 

O sensor de arrastamento do sistema é instalado alto o 
suficiente para protegê-lo da água quando o trator trabalha 
em campos alagados.

O fabricante indiano de tratores, com a parceria do qual a 
Bosch Rexroth realizou este desenvolvimento, completou a 
fase piloto incluindo extensivos testes práticos em 2013. A 
solução será incorporada a modelos de série a partir do 
primeiro trimestre de 2014. O sistema modular é uma 
unidade compacta e pode ser integrado em vários conceitos, 
sem a necessidades de maiores alterações ao projeto.


