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Tecnologias aprimoradas de 
revestimentos para cilindros 
hidráulicos de grande porte

Cilindros hidráulicos de grande porte são usados em muitas aplicações offshore, como tensionadores de riser, tensioning, heave 
compensation, skidding, deck mating e jacking. O revestimento da haste do pistão destes produtos especialmente projetados 
(engineering-to-order) é uma das partes mais essenciais da instalação hidráulica. A combinação correta do revestimento, conceitos 
de vedação e tecnologias hidráulicas definem o tempo produtivo e o custo total de propriedade (TCO) destes sistemas. Por isso, há
décadas esta combinação tem sido a principal impulsionadora de inovações e a Bosch Rexroth, uma das pioneiras e a inspiradora de 
tendências, oferece várias soluções próprias para cada setor e para cada aplicação. Com a nova marca Enduroq para suas 
tecnologias de superfície, a Rexroth apresenta um conceito integrado de seleção, engenharia e produção da melhor tecnologia de 
revestimento que pode ser utilizado em qualquer segmento ou aplicação. Como parte deste conceito, a Rexroth apresenta a Enduroq
3200, em revestimento de dupla camada, de uso pesado, baseada em Ultimet®. Este conceito foi especialmente desenvolvido para 
uso offshore em áreas molhadas (direct riser tensioners, por exemplo) e atende aos mais altos padrões desta indústria. Este padrão 
foi desenvolvido em conjunto com a companhia norueguesa DNV, onde a Bosch Rexroth teve importante papel.
Com mais de 50 anos de experiência e registros de dados da maior base instalada de cilindros do mundo, combinados ainda com 
um amplo programa de pesquisa e com as mais novas tecnologias de produção, a Rexroth define novos padrões de engenharia e 
produção para tecnologias de superfície em cilindros hidráulicos de grande porte.
O Enduroq 3200 é uma extensão das já existentes tecnologias Rexroth para hastes de pistão de cilindros hidráulicos de grande 
porte. Estas soluções incluem o Enduroq 3000, em revestimento de superfície baseada em Ultimet® de simples camada, além do 
Enduroq 2000 e do Enduroq 2200, ambos baseados nas comprovadas tecnologias de revestimentos aplicados por aspersão térmica 
hipersônica (HVOF).


