Hidráulica inovadora Rexroth
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A solução certa para
cada aplicação
tibilidade com o meio ambiente, otimização de custo operacional e funções inovadodemandas têm prioridades diferentes, dependendo da região. Com a nossa linha de
produtos única e nossos longos anos de experiência, oferecemos as soluções hidráulicas e eletrônicas certas para os fabricantes de tratores no mundo todo.

Qualidade e experiência em hidráulica e eletrônica

Longos anos de experiência para um sucesso duradouro

O trator é a máquina universal na agricultura. Suas fun-

Por mais de 50 anos, a Rexroth tem se destacado pela

ções também variam bastante. Quando se trata de hidráu-

inovação e melhoria contínua de seus produtos. O exem-

-

plo mais conhecido é o controle de engate eletro-hidráu-

dade e no desempenho das soluções Rexroth. Desde o

lico EHR, um sucesso há mais de 30 anos, sem o qual o

início do desenvolvimento, nós enfatizamos o design

mundo dos tratores seria inimaginável.

compacto, a modularidade e uma perfeita interação entre
os componentes e sistemas. Nós oferecemos soluções

Com nosso know-how tecnológico e nossa experiência em

individuais para o trator moderno.

aplicações e consultoria, somos parceiros no desenvolvimento de tratores.
Mesmo após a conclusão do projeto e ciente que o pósdisposição dos clientes, oferecendo todo o suporte
através de instalações e reparos a nível global.

Tudo de uma única fonte
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Quer sejam quantidades grandes ou pequenas, um produto padrão ou um desenvolvimento customizado, na Rexroth, os fabricantes de trator em qualquer parte no mundo
recebem os componentes certos, sistemas inovadores e consultoria especializada de uma
para qualquer combinação de aplicação e função – de pequenos tratores para cultura de
frutas a máquinas de alta potência, fornecendo desde bombas de engrenagens especialmente silenciosas a controladores de sistema eletrônico completos. E tudo com o melhor
custo-benefício do mercado!
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Bloco de Controle SB23 (produção nacional)
Sensor de Posição
Unidade Compacta Hidrostática A41CT (CVT)
Sensor de força de tração
Bomba de Pistão Axial A10VNO (produção nacional)
Bomba de Engrenagem Externa AZP (produção nacional)
Controlador SRC 36-20/30
Bloco de Controle da Suspensão
Esterçamento LAG
Joystick EJ
Painel de Controle EHR
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A Rexroth usa seu grande
portfólio de produEs dreht sich alles
um Energieeffizienz
tos junto com um conhecimento
profundo
tadas ao aumento do rendimento operacional, visando atender as exigentes demandas
pre demonstramos nossa habilidade de
inovar em cada área de atividade.
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Acionamentos de transmissão:
Controle de levante do trator:
O controle eletro-hidráulico EHR Rexroth, usado com
chave para avanços futuros, especialmente em relação ao
sucesso por mais de 30 anos, é um avanço atualizado com
espaço de instalação e consumo de energia de transuma série de funções que podem ser adicionadas para
missões variáveis (CVT). Aqui, a Rexroth está inovando
resultados ainda
melhores em cultivo e maior conforto na
CD + Speicherchip
Arbeitshydraulic
Effizienzklasse A+
Es dreht sich alles
mais uma vez e é a primeira
a combinar a tecnologia
de
operação (páginas 6 e 7).
hoch „Effizienz“
um Energieeffizienz
bombas hidráulicas de disco oscilante com a de motores
hidráulicos do tipo eixo inclinado em um pacote único, para
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(páginas 10 e 11).
Tecnologia Load Sensing (detecção de carga):
A tecnologia Load Sensing Rexroth representa uma grande
inovação em economia de energia para tratores de alta
potência, com o uso das bombas A10VO, VNO e CNO. A
Rexroth sai na frente de novo com a nova bomba de deslocamento variável A1VO, fazendo com que detecção de
carga também seja uma alternativa econômica para classes
de potência mais baixa (páginas 8 e 9).

Traktorrad
bewegung gerade

Traktorrad
Pfeilbewegung rund

Controle de

Hidráulica de transmissão

levante único
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Transmissões
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Hardware e software
hoch „Effizienz“

modernas
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automotivas, a Rexroth combina sua programação de
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(páginas 12 e 13).
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Eletro-hidráulica:
Eletro-hidráulica e eletrônica, que se tornaram uma parte
indispensável nos tratores de hoje, receberam uma contri-
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Es dreht sich alles
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EHR da Rexroth:
Uma inovação se torna padrão
Hubwerksregelungen

30 anos de experiência estão atrás do controle de engate eletro-hidráulico
EHR da Rexroth. Ele representa uma base sólida para o avanço contínuo deste
histórico de sucesso global. Expansões inovadoras adaptam o EHR às várias
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s dreht sich alles
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O padrão:
Controle de engate eletro-hidráulico EHR
Controle de sensibilidade e amortecimento ativo de vibração são a base para um trabalho de alta qualidade.
Estes elementos individuais de nosso sistema EHR são

combinados para criar uma unidade de trabalho robusta,
uma vasta seleção de componentes para qualquer
aplicação de trator.

Flexível e orientado para o futuro:
Níveis inovadores de expansão do EHR
Hubwerksregelungen

Projetado com inteligência – Controle de engate
automático AHC
O módulo de software AHC regula automática e dinamicamente a sensibilidade da barra de tração. O EHR usa isto
para um ajuste perfeito às condições variáveis do solo,
garantir um excelente resultado, é necessário apenas o
ajuste da profundidade de trabalho.

Mapeamento perfeito do terreno – controle de alívio de
pressão PRC
Com o controle de alívio de pressão hidráulico PRC, o
engate frontal segue o contorno do terreno com uma precisão maior ainda, para assegurar um tratamento suave do
solo e do implemento.
O operador pode executar o ajuste convenientemente a
partir da cabine, no modo manual ou automático. Além
como um cortador de grama, visto que as molas de alívio
usuais não são mais necessárias. O PRC não requer sensores
de pressão ou acumuladores, economizando espaço e custos.
Abaixando suave e rapidamente –
Suporte de abaixamento de engate HLS
Simples para integrar, simples para usar: HLS fornece
pressão ao engate para que ele seja abaixado ativamente e
das especialmente quando o engate está sem carga e
quando as temperaturas ambientes estão baixas. A
podem ser desengatados com mais facilidade – isto é

O dobro funciona melhor – EHR-dw (dupla ação)
caracterizam a versão de dupla ação do EHR.
A compressão ativa e regulada permite que o EHR-dw
atinja a profundidade de trabalho desejada com maior
rapidez e otimiza o controle de profundidade, mesmo em
solos duros e condições variáveis de terreno. O EHR-dw
também torna o abaixamento do engate e o desacoplamento mais rápidos e mais convenientes.

Detecção de carga:
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Esta necessidade continua a crescer, em função principalmente da alta dos
preços de combustível e regulamentações de emissões rigorosas. Nas classes
de potência superiores, a tecnologia load sensing para hidráulica de trabalho é
de ponta – como são as bombas A10 da Rexroth. Uma bomba de deslocamento variável é o núcleo de qualquer sistema LS e assim, é a chave para maior

Comparação entre detecção de carga x sistema de centro aberto

Uma pioneira na geração de padrões
As bombas de deslocamento variável de pistão axial,

p2

Requisito de potência
Perda de potência OC
Perda de potência LS

p1

líderes de mercado A10VO, A10VNO e A10CNO, são
CD + Bodassteuerung
consideradas inovadoras e também
benchmarks para

CD + Speicherchip

sistemas load sensing em tratores. Sendo líder em
tecnologia, é nosso objetivo continuar a buscar padrões
A10CNO. Agora, a bomba de carga integrada em seu
variável (FZP), ao contrário de uma bomba de

Q1

Q2

carga seja regulado como necessário e ajustado ao volume

Quando é necessário menos do que a energia hidráulica total, o sistema load
sensing explora totalmente suas vantagens energéticas. Como mostrado no
exemplo, a potência necessária para executar a atividade de trabalho é uma

de óleo requerido pela bomba principal.
energética da bomba de detecção de carga A10CNO, que

área vermelha e rosa). Um sistema load sensing com bomba de
deslocamento variável reduz drasticamente esta perda de potência, que de

já se destaca.

excesso e reduzindo a pressão em excesso a um valor mínimo (área rosa).

Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Traktorrad
Pfeilbewegung rund

Benefícios A10CNO com bomba de palheta


bomba de engrenagem interna
 Design compacto que inclui bomba de deslocamento variável e de

Bomba Variável A10CNO com FZP


 Especialmente adequada para condições de montagem com pouco
espaço
Hubwerksregelungen
 Tempos curtos de resposta e relação favorável de potência/peso
 Custos de instalação reduzidos
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“Sistemas load sensing que economizam energia são para
tratores de alta
hoch „Effizienz“
potência, e sistemas de centro aberto são para tratores de baixa potência” – a

foram especialmente desenhadas para tratores de baixa potência. A Rexroth é a
primeira fabricante a oferecer uma alternativa de baixo custo às bombas de
engrenagens, possibilitando assim a implementação de sistemas load sensing
nestes tratores.
Economize até 10.000 litros de combustível
O maior potencial de economia da A1VO reside nos ciclos
de trabalho onde a potência requerida é parcial. Isto inclui

Distribuição de ciclo de carga para trator de 90 HP
Standby
ex: viagem de transporte sem
esterçamento, veículo parado

ex.: amortecimento de
vibração

qualquer trabalho onde é necessário menos do que a

CD + Bodassteuerung
de carga

potência hidráulica total, como controle de vibração do
implemento, chassi e cabine durante percurso na estrada
e off-road, movimento de esterçamento ou uma variedade
Fa

de tarefas no campo e no pátio. Como elas correspondem
a dois terços do tempo de operação total de um trator,
gasto sob carga total ou em standby, onde o potencial de

CD + Speicherch

a

ch alles
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ex.: trabalho no campo

x
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ex.: off-road, esterçamento leve
ex.: off-road, esterçamento pesado
ex.: off-road, esterçamento pesado

economia é inerentemente próximo de zero.

ex.: trabalho no campo

Cálculos baseados nos tratores a diesel de 90 HP usados

Potencial máximo de economia por hora de operação, baseado na distribuição
de ciclo de carga, mostrada acima

geralmente mostram economias de combustível entre 10 e
15% por hora na operação mista. Considerando uma vida
útil de 6.000 horas para o trator, isto corresponde a economias de combustível de até 10.000 litros.
Para mais informações, consulte o catálogo RE 98222.

Economia de combustível

+
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Bomba variável A1VO:
O sonho de economia agoraA
em
E
forma compacta
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Standby

200 bar

ex.: off-road, esterçamento pesado

200 bar

160 bar

Traktorrad
40 bar
100 bar gerade
80 bar
Pfeilbewegung

120 bar

Traktorrad
100%,
200 bar
Pfeilbewegung run

Benefícios da A1VO em uma breve apresentação


de consumo
 Design compacto graças ao controlador integrado no pórtico de
entrada
 Maior expectativa de vida, comparada ao sistema de desloca
montagem de bombas duplas
 Fluxo máximo de 105 l/min. graças às altas velocidades de sucção

Bomba de Pistão Axial Variável
A1VO

Hubwerksregelungen
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Modernos acionamentos de
transmissão:
campo e na estrada
Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Pressionar a embreagem e operar a alavanca de câmbio em um trator é cansativo. Mas não
é apenas a falta de conforto que torna esta tecnologia desatualizada. Transmissões variáveis
continuamente automáticas (CVT) são uma tendência em aplicações de trator. Além de
facilitar o trabalho eliminado a mudança manual, as CVTs também oferecem melhores resultados de trabalho e maior produtividade. Acionamentos de percurso modernos aumentam
ções de emissões.

Hubwerksregelung

Um sonho de combinação: A41CT
As unidades compactas hidrostáticas integradas em uma
global. A unidade compacta Rexroth A41CT apresenta alta
compacta única. Isto faz da A41CT um meio importante
para que os construtores de máquina atendam as diretivas
de emissão pendentes TIER 4/STAGE 4. As melhorias se
baseiam essencialmente na primeira combinação existente
entre bombas hidráulicas de disco oscilante e motores
hidráulicos do tipo eixo inclinado. Os dois princípios de
projeto se combinam idealmente na unidade compacta,
cada um com suas qualidades respectivas, contribuindo
tas tradicionais consistem de combinações de bombas e
motores de disco oscilante, o acionamento de eixo incli-

Hidráulica na transmissão – o caminho certo!
Função Power shuttle:
Além das soluções hidráulicas para CVT, a Rexroth também
ajuda os fabricantes no controle e automação de caixas e
transmissões – conhecidas como power shift e power
shuttle. Componentes Rexroth, tais como válvulas cartucho ou controladores, assim como software custodesenvolvimento da melhor combinação de hidráulica e
mecânica em parceria com nossos clientes.

menos torque de arranque, assim como menos descontinuidades na troca de marchas, para assegurar uma resposta
de acionamento mais uniforme e confortável.

Diagnóstico
Parametrização
Monitoramento de
Processo

Sentido de
Percurso

Velocidade de
Velocidade Modo de direção
direção/ Relação do motor
(Manual/Auto/TDP)
de transmissão*

Velocidade

Velocidade

Controlador

Ligação
Mecânica

Unidade Hidrostática Compacta

TDP

Hidrostato
compacto A41CTZ

* Dependendo do modo de esterçamento

Unidade Hidrostática Compacta
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Eletrônica e hidráulica da
Rexroth: Espaço para as suas
ideias
O controle eletro-hidráulico e eletrônico oferecem muitas maneiras de tornar a operação
CD + Bodassteuerung
de um trator mais simples e mais confortável, oferecendo ao mesmo tempo novas funções
e automatizando atividades de trabalho. Não existem limites para as ideias que vêm dos
fabricantes – pelo menos não para Rexroth! Pelo contrário. De um único controlador com
qualidade automotiva a um pacote eletro-hidráulico completo de software padrão com
produtos de hardware e software e nossa experiência de consultoria, para estimular a criatividade de nossos clientes, para que eles possam atingir os melhores resultados possíveis.
Simples mudança para eletro-hidráulica
Eixo único

Joystick EJ

Controlador
SRC

Diagnóstico

tendência para válvulas direcionais acionadas eletricaTraktorrad
Pfeilbewegung
gerade
e operação mais fácil para o condutor, a automação
é uma

Q3 t 3

Q4 t 4

Q5 t 5

Q6 t 6

Q 1 Q2

Pf

das vantagens chaves da eletro-hidráulica. Para cumprir

Potenciômetro

CAN Bus

desenvolvimento de software. O software de controle de
Hidráulica do Implemento
Motor Hidráulico

válvulas TVC da Rexroth reduz este esforço ao mínimo.
Como um pacote de software completo, incluindo controla-

Bomba Pistão Axial
A10CNO

las eletro-hidráulicas via CAN bus e pode ser usada em
Tanque
Cilindro Hidráulico

pode ser instalada facilmente permite que funções adicio-

Hubwerksregelung

nais sejam integradas, incluindo controlador de transmissão
ou EHR.

Nosso Acoplamento Inteligente patenteado permite o
acoplamento do eixo de tomada de força (TDP) –
simplesmente, diretamente e em menos tempo. A operação simples da TDP sempre coloca o eixo na posição
certa para o acoplamento. A tensão antes do desacoplamento é liberada – sem danos aos acessórios. Simplesmente “Inteligente”!

A+
Es dreht sich alles
um Energieeffizienz

Power Shuttle

Power Shift

Válvula de Controle
Auxiliar EHS

EHR Dianteiro
Controle de Alívio de
Pressão PRC

EHR Traseiro

Soluções customizadas de
softwares Rexroth
A partir de nossos módulos
de função, nós oferecemos
aos clientes soluções totais
individualizadas para controladores hidráulicos. Nosso
objetivo é entender e implementar cada desejo do
cliente.

herchip

TDP Traseiro

Bloqueio do diferencial
TDP Dianteiro

4WD

Suspensão do Eixo Frontal

O hardware certo para os seus requisitos

d
g rund

Os controladores de alto desempenho da série SRC são

Desempenho
Baixo
Funções
EHR, Traseiro

Medo

Low

High

Low

•

•

•

EHR, Dianteiro
Hidráulica EHS
4WD
Carregador Dianteiro
PTO, Traseiro

•
•
(•)
•

(•)

•

PTO, Dianteiro
Mudança mecânica
Power Shuttle
Suspensão Eixo Frontal

•
•

•
(•)

projetados baseados em normas automotivas e fabrica-

Alto

High

Low

High

•

•

•
•
•
•
•

(•)

•
•
•
•
•
•
•

(•)

•
•

•
•
•
•
•

•
•

dos em instalações de produção ultramodernas. Introduzindo os controladores SRC a outros componentes hidráuaumentadas. Os controladores SRC abrangem todas as
demandas de arquitetura de controlador para tratores
modernos. Um processador TriCore é o coração de cada
controlador, oferecendo toda a potência de processamento que você precisa. Uma série diferenciada de mo-

Controlador SRC

controle, como EHR ao gerenciamento global do veículo.

SRC 1-3/30

Você escolhe!

SRC 4-5/30
SRC 14-10/30
SRC 9-34/30
SRC 36-20/30

Controlador SRC 9-34/30

Controlador SRC 36-20/30

Service moderno Rexroth:
Mais do que simplesmente colocar
os pingos nos i‘s
Estamos sempre onde nossos clientes estão: no mundo todo! E
o que se aplica ao desenvolvimento de produtos e sistemas
também se aplica ao nosso serviço. Experiência profunda em
hidráulica e eletrônica mobil, assistência técnica e suporte pós
venda Bosch Rexroth, e também de nossos distribuidores e
centros de serviço.
Com nossos próprios sistemas de logística, asseguramos
uma alta disponibilidade de nossas peças de reposição
originais e garantimos a renovação ou o reparo especializados de componentes hidráulicos e eletrônicos. Também
oferecemos assistência para startup ou consultoria
técnica para veículos com produção em série, incluindo
solução de problema, parametrização de EHR, ou qualquer outra necessidade relacionada ao sistema hidráulico
global. As ferramentas de medição e diagnóstico mais
modernas, equipamento de teste de alto desempenho e

Peças de reposição originais da Rexroth

nossas próprias pistas de teste estão disponíveis, para
que qualquer teste necessário possa ser realizado sob
condições reais.

Nossas próprias pistas de teste

Centro de Desenvolvimento de Trator em Schwieberdingen, próximo a
Stuttgart, Alemanha

Hubwerksregelungen

CD + Bodassteuerung

CD + Speicherchip

}

Soluções inteligentes
Antecipam o futuro

Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Trakt
Pfeilbewe

Exato!

Hubwerksregelungen

Traktorrad
Pfeilbewegung gerade

Traktorrad
Pfeilbewegung rund

Hubwerksregelungen

Economia de combustível

Hidráulica otimizada

Maior produtividade

Vantagens competitivas

Exigências legais atendidas

Consultoria especializada

Maior conforto para o operador

The Drive & Control Company

Bosch Rexroth Ltda
Av. Tégula, 888 - Unid. 10/14
12952-820 Atibaia São Paulo
Tel.: 11 4414-5600
boschrexroth@boschrexroth.com.br
www.boschrexroth.com.br
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