
Uma visão geral dos sistemas

Sistemas elétricos de parafusamento 
Maior produtividade e confiabilidade
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Processo: confiável
Produtividade: alta

Crescente pressão sobre custos, novas exigências de clientes, regulamentações mais 
rígidas para um número cada vez maior de indústrias – resolva qualquer desafio 
com as soluções inteligentes da Rexroth!
Nossos sistemas de parafusamento combinam todos os fatores de sucesso essenciais 
para confiabilidade máxima do processo com alta produtividade em 
sua linha de produção.

Sistemas de parafusamento elétricos | Vantagens
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Segurança controlada, qualidade confiável
Controle de processo, precisão e o mais alto nível de 
funcionalidade são componentes críticos de toda produção 
e linha de montagem. O parafuso certo deve ser apertado 
com o ângulo e o torque corretos. Apenas deste modo uma 
montagem pode atender as exigências da qualidade do 
produto final com confiabilidade e segurança.

Os requisitos relativos aos sistemas de parafusamento na 
indústria automotiva já foram definidos claramente em VDI/
VDE 2862. Em breve, ou posteriormente, existirão 
instruções similares para outros setores. Graças à precisão 
dos sistemas de parafusamento da Rexroth e à 
possibilidade de documentar toda e qualquer montagem, 
assim como compilar estatísticas para a segurança da 
qualidade, você pode ter certeza que o seu processo 
é confiável.

Maior produtividade e eficiência energética que 
reduz custos
Os sistemas de parafusamento da Rexroth são 
considerados, merecidamente, como tecnologia de ponta. 
Ferramentas elétricas manuais, por exemplo, permitem 
uma montagem manual precisa e confiável. Os fusos de 
parafusamento oferecem tempos curtos de ciclo, com um 
alto grau de automação.

Para aqueles que estão enfrentando preços cada vez mais 
altos de energia, é bom saber que comparados às 
ferramentas pneumáticas, os sistemas de parafusamento 
da Rexroth reduzem até 50 % dos custos operacionais e 
mais de 90 % de emissões de CO2. Seu investimento com 
a tecnologia avançada da Rexroth terá retorno em 
poucos anos.

Vantagens | Sistemas de parafusamento elétricos
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Flexibilidade máxima
As exigências do cliente de hoje geram um ambiente de 
negócio cada vez mais complexo. Na maioria das áreas da 
indústria, o número de variantes de produto e a velocidade 
de desenvolvimento continuam a crescer. Novos processos 
de produção devem ser implementados com maior 
frequência e de maneira proativa. Para acomodar estas 
necessidades, o design modular e a programação flexível 
fazem com que os sistemas de parafusamento da Rexroth 
sejam a solução ideal.

A construção modular e a plataforma comum de 
ferramentas manuais e fusos de parafusamento permitem 
que a sua produção se adapte às mudanças com rapidez e 
sem esforço. A troca de ferramenta rápida e fácil durante a 
produção é tão simples como a transferência de dados sem 
fio ou a programação e o controle através de um sistema 
operacional que pode ser configurado com flexibilidade.

Ergonomia customizada
Um ambiente de trabalho projetado ergonomicamente e 
altamente produtivo é essencial para uma produção de alto 
desempenho. Com seu fácil manuseio, os sistemas de 
parafusamento da Rexroth reúnem todos estes aspectos. 
Seus colaboradores certamente concordarão com isto.

Todas as parafusadeiras manuais da Rexroth são projetadas 
para oferecer um manuseio confortável e uma operação 
sem problemas. A reação de torque é minimizada através 
do uso de configurações de software. A interface de 
usuário intuitiva do sistema operacional simplifica o 
controle do processo de montagem. Resumindo: Com a 
tecnologia de parafusamento da Rexroth você pode 
otimizar os resultados e maximizar o desempenho de 
seus colaboradores.

Sistemas de parafusamento elétricos | Vantagens
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Conversão imediata,
ótimo desdobramento 

Instruções mais estritas para aplicações críticas de 
segurança mais desafios para a construção de 
máquinas e planta em um futuro próximo. Até agora, 
os requisitos de VDI/VDE 2862 se aplicam apenas a 
montagens na indústria automotiva. Entretanto, uma 
ampliação para outras indústrias já está 
em andamento.

Montagens críticas de segurança
A falha de uma junta crítica de segurança pode 
ameaçar a saúde ou até mesmo causar a perda da 
vida. Por esta razão, o monitoramento redundante 
e a medição direta do processo de parafusamento 
são necessários. Cada ciclo de parafusamento deve 
ser documentado.

Montagens críticas para a função
A falha de juntas críticas para função resulta em 
falha do produto. Nestes casos, é necessária a 
medição direta, junto com a medição indireta de 
monitoramento e controle. Cada ciclo de 
parafusamento deve ser documentado.

Montagens não críticas
Estas montagens são todos os casos que não são 
considerados críticos para a segurança. Uma medição 
direta ou indireta pode ser usada para controle do 
sistema de parafusamento.

Em função de sua precisão e possibilidades de 
documentar e analisar, os sistemas de parafusamento 
da Rexroth já consideram hoje as necessidades do 
amanhã. Assim, a sua produção está perfeitamente 
preparada para as diretivas que venham a existir.

Overview | Sistemas de parafusamento elétricos
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O sistema de parafusamento ideal 
para cada aplicação

Parafusadeiras manuais
 f Ideais para pequenas quantidades
 f O mais alto nível de flexibilidade, permitindo mudanças 

frequentes de produto ou permitindo o acesso a 
posições de parafusamento difíceis

 f Numerosas variantes são possíveis, fácil expansão

Ferramentas de parafusamento guiadas a mão
 f Ideais para aplicações onde o posicionamento 

automático não é viável em função da complexidade
 f Uma variedade de equipamentos de movimentação está 

disponível, tal como suporte projetado ergonomicamente 
e sistemas de suporte para absorver reação de torque

 f As opções incluem soluções de múltiplo eixo, por 
exemplo, para requisitos de tempo de ciclo ou 
parafusamento sincronizado

Sistemas de parafusamento elétricos | Aplicações
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Manuais, semi ou totalmente automáticos: Os sistemas de parafusamento da Rexroth 
oferecem uma solução eficiente e segura para as mais diversas tarefas e requisitos em 
seu processo de produção.

Estação de parafusamento semi-automáticas
 f Ideal para aplicações complexas multifuso, onde uma 

abordagem totalmente automática não é apropriada
 f Oferece proteção para os operadores, através de partida 

bimanual, proteção ou barreiras luminosas 

Estação de parafusamento automática
 f O mais alto nível de automação para produção de alta 

velocidade e alto volume
 f Estação de parafusamento com alimentação de parafuso 

e transferência automáticas, sem necessidade 
de operador

 f Permite processos de parafusamento complexos com 
retrabalho integrado

Aplicações | Sistemas de parafusamento elétricos
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Inteligente, flexível, confiável:
Tecnologia de parafusamento 
da Rexroth

Parafusadeira WiFi
Ferramentas de parafusamento inteligentes e seguras com a 
mais alta flexibilidade

 f O mais alto grau de confiabilidade do processo através 
de torque com transdutor e monitoramento de ângulo

 f Confiabilidade através de eletrônica integrada de 
controle e potência, junto com armazenagem de dados 
confiáveis do processo

 f O trabalho é facilitado nas áreas de difícil acesso
 f As informações para os operadores são visualizadas em 

um display

Fusos de parafusamento
Versáteis e modulares, podendo ser configurados em uma 
vasta gama de aplicações

 f O mais alto nível de confiabilidade é atingido com 
medições de redundância, de acordo com as normas VDI

 f Alto desempenho para as aplicações mais difíceis, com 
sistemas de montagem semi-automáticos ou automáticos

Sistemas de parafusamento elétricos | Apresentação de produto

Fuso de 
parafusamento

Parafusadeira
manual

Parafusadeira WiFi 

Software Sistema 
compacto

Sistema 
compacto

Sistema 
Modular

Ponto de 
acesso

Fusos de 
parafusamento

Parafusadeira
manual
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A Rexroth é a sua resposta para tecnologia de parafusamento precisa. Para todas as 
tarefas de montagem essenciais nos diversos setores industriais, ela oferece 
ferramentas, sistemas de controle e acessórios relacionados – de parafusadeiras WiFi 
inteligentes, parafusadeiras manuais ergonômicas, fusos de parafusamento versáteis 
a sistemas de parafusamento totalmente automáticos.

Sistemas compactos
Controles confiáveis com monocanal e de fácil uso para 
parafusadeiras manuais ou fusos de parafusamento

 f O display e LED de status fornecem informações claras 
para o operador

 f Fácil programação através de sistema operacional 
simples

 f Classe de proteção IP54, EMC nível IV

Sistemas modulares
Controlador multicanal econômico que exige menos espaço 
e oferece suporte para até seis canais de parafusamento, 
para parafusadeiras manuais, fusos de parafusamento ou 
operação mista

 f Suporte para uma vasta gama de protocolos de 
comunicação para uma integração de sistema flexível

 f Disponíveis como painel (IP54) ou como um rack de 
controle para painel de interruptor em armário

 f Até 40 canais de parafusamento podem ser combinados, 
ligando múltiplos sistemas

Software
Para programação intuitiva de processos de parafusamento

 f A programação baseada em ícone e interface intuitiva 
facilita o aprendizado e o uso

 f Detecção automática de componentes elétricos
 f Análise clara de processos de parafusamento através de 

gráficos de fácil interpretação

Apresentação de produto | Sistemas de parafusamento elétricos

Parafusadeira manual
Potente, de fácil manuseio

 f O mais alto nível de confiabilidade do processo, através 
da medição precisa de todos os parâmetros de 
montagem e transferência de dados digitais

 f Menor fadiga para o operador, através do design 
ergonômico e da construção de baixo peso

 f Operação simples, através de controles e indicadores de 
fácil uso
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Um sistema para soluções de 
parafusamento individuais

 
 
 
Aplicação crítica de segurança 
 

Aplicação crítica 

Sistema compacto CS351 

Sistema compacto CC-CS351 

Sistema modular SB e BT356 

Software 

Faixa de torque

Grupo de produto
 
 
Categoria de montagem 
de acordo com VDI/
VDE2862 
 
 
 
Eletrônica de controle 
e potência  
 
 
 
 
Dados técnicos

 
Outras propriedades

Qual configuração corresponde a 
qual aplicação?
Nossa matriz de seleção é a ferramenta ideal 
para ajudar você a fazer a escolha certa para 
a sua produção.
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Parafusadeira Manual 
ErgoSpin

•

•

•

–

•

BS350 
 
 
1 - 220 Nm

− A operação mista com   
 CC-ErgoSpin, fuso de   
 parafusamento e Nexo 
 é possível
− Design ergonômico 
 para menor fadiga
 do operador

Parafusadeira Manual 
CC-ErgoSpin

–

•

•

•

–

BS350 
 
 
2.4 - 40 Nm

− A operação mista com   
 ErgoSpin, fuso de 
 parafusamento e Nexo 
 é possível
− Design ergonômico 
 para menor fadiga 
 do operador

Fuso de Parafusamento
 

•

•

•

–

•

BS350 
 

0.6 - 1,000 Nm**

− Construção modular
− Redundância possível
− A operação mista com   
 CC-ErgoSpin, ErgoSpin  
 e Nexo é possível

Parafusadeira WiFi 
Nexo

•

•

possível*
 
–

possível*

NEXO-OS  
via Web-Browser 
 
3 - 50 Nm

− Não requer controlador  
 externo
− Transferência de dados  
 via WiFi ou mini USB
− Pode ser conectada a   
 um sistema compacto   
 ou modular através de   
 lógica integrada

•   sim
–   não

*  A eletrônica de controle e potência já está integrada na parafusadeira WiFi Nexo.
 Entretanto, a conexão com um sistema compacto com lógica integrada (IL) e um sistema modular é possível.
** Torques acima de 1.000 Nm disponíveis sob encomenda
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Nexo –
Parafusadeira WiFi 
Liberdade máxima
A Nexo da Rexroth é a solução para aplicações críticas de segurança, de acordo com 
VDI/VDE 2862 e oferece uma liberdade máxima de uso em um nível alto de 
confiabilidade de processo! É a primeira parafusadeira WiFi com eletrônica de controle 
e potência já integrada, que permite que as montagens sejam feitas de uma maneira 
confiável, mesmo em zonas escuras (sem sinal). O controlador integrado 
armazena temporariamente os resultados do parafusamento e os transfere sem fio 
para a estação receptora posteriormente.

Cabeçote

Scanner a laser para identi-
ficação de componente

 
Display LCD resistente 

a impacto

Elementos 
de controle

Gatilho

Empunhadura não deslizante

LED para a iluminação da 
posição de parafusamento

Bateria de íon de lítio de 36 V 
com função stay-alive

 f Seu design ergonômico e sua liberdade máxima de 
movimento a tornam produtiva e de fácil uso

 f Os custos de capital são reduzidos devido a sua fácil 
integração e a eliminação de hardware de 
controle adicional

 f Montagem confiável do processo: A armazenagem 
temporária significa que não ocorre nenhuma perda de 
dados, mesmo em zonas escuras 

 f Nenhuma perda de tempo de ciclo, devido a função 
stay-alive de 20 segundos durante a troca de bateria

 f Configuração simples através de software de operador 
no navegador web

Sistemas de parafusamento elétricos | Ferramentas de parafusamento
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Parafusadeira tipo pistola
O trabalho é facilitado mesmo em posições de difícil acesso

 f Faixa de trabalho: 3.6 a 12 Nm
 f Velocidade rotacional: até 750 min-1

 f Mandril de troca rápida (1/4“)

Parafusadeira angular
Com cabeçote angular para fácil acesso

 f Faixa de trabalho: 3.5 - 50 Nm
 f Velocidade rotacional: até 850 min-1

 f Acionamento quadrado (3/8“)

Software operacional baseado em navegador 
(WebBrowser)

 f Fácil configuração porque não é necessária instalação de 
software adicional. O software operacional pode ser 
usado sem instalação local

 f A independência de dispositivos finais oferece total 
flexibilidade, o acesso ao software baseado no 
navegador não depende de sistema operacional ou 
dispositivo de saída

 f Fácil de aprender, fácil de usar: a programação das 
tarefas de parafusamento individuais é simples, através 
da interface de usuário gráfica intuitiva

Display gráfico da Nexo
 f Boa visualização; indicação direta e clara da qualidade 

da montagem
 f Informação confiável disponível qualquer que seja a 

posição e a conexão sem fio
 f Ajuste de parâmetro local simples
 f Extremamente robusta com baixo risco de ferimento, 

graças à tela de proteção resistente a impacto
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Nexo –  
Integração de sistema

Integração de sistema das parafusadeiras WiFi 
com o uso de supervisórios de produção baseados 
na Ethernet (PLC)

 f O uso de um controle adicional não é necessário graças 
à eletrônica de controle e potência integrada da 
parafusadeira. Vantagens: Setup rápido e simples

 f Uso de pontos de acesso padrão e, rede de 2.4 e 5 GHz 
WiFi: o controlador integrado monitora a montagem 
durante cada ciclo e transmite os resultados sem fio 
para um padrão

 f Vantagem: fácil integração no ambiente de produção

Integração de sistema das parafusadeiras WiFi com o uso 
de supervisório de produção (PLC) de nível mais alto 
com suporte de fieldbus 

 f Além de parafusadeira manuais com fio e fusos de 
parafusamento, as parafusadeiras WiFi Nexo podem ser 
conectadas a variantes dos sistemas de parafusamento 
Rexroth com lógica integrada (IL)

 f Os controladores IL atuais podem ser adaptados através 
de uma atualização das parafusadeiras WiFi

Ponto de 
acesso

Parafusadeira 
WiFi

Supervisório de 
produção (PLC)

Parafusadeira 
WiFi

Ponto de 
acesso

Parafusadeira

Controladores

Supervisório de 
produção (PLC)
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Nexo –  
Acessórios

Acessórios de parafusadeiras tipo pistola e angular
 f Bateria slide in 36V 2.1Ah
 f Carregador de 36 V
 f Ponto de acesso para a conexão sem fio
 f Adaptador de programação para comissionamento e 

transferência de dados do controlador sem conexão 
sem fio

 f Cartão MicroSD para armazenar configurações e dados 
de resultado

 f Anéis coloridos mistos (3 peças por cor) para 
distinguir característica

Acessórios de parafusadeira tipo pistola
 f Suspensão para balancim
 f Suporte
 f Manípulo

Acessórios de parafusadeiras angulares
 f Kit de adaptação para montagem de bateria: 

isolação e proteção de contato
 f Suporte
 f Suspensões rotativas
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Fusos de parafusamento –
Modulares e versáteis para qualquer 
aplicação
Os fusos de parafusamento elétricos da Rexroth são integrados em estações 
de montagem automáticas ou dispositivos manuais, devido à sua alta precisão e 
eficiência – confiabilidade máxima do processo com desperdício mínimo. A construção 
modular permite sua adaptação fácil e ideal à aplicação de parafusamento. 
Dependendo da configuração, eles permitem montagens críticas de segurança, 
de acordo com VDI/VDE 2862.

Sistemas de parafusamento elétricos | Ferramentas de parafusamento

Cabeçote

Transdutor de 
medição 1

Adaptador de 
redundância

Transdutor de 
medição 2

Engrenagem 
planetária

Motor EC que não 
requer manutenção

 f Construção modular para uma adaptação ideal 
à aplicação

 f Sem necessidade de manutenção para 1 milhão de ciclos 
sob carga, vida útil prolongada

 f Confiabilidade de processo e redução de desperdício 
através de: 
- Possibilidade medição de redundância real 
- Transferência digital de valores de medição 
- Mais alto nível de precisão



 17Ferramentas de parafusamento | Sistemas de parafusamento elétricos

Fuso de parafusamento com cabeçote reto e transdutor de 
medição redundante

 f Fácil instalação
 f Proteção de sistema ampliada
 f Princípio consistentemente modular para sistema de 

produção altamente flexível
 f Pode ser ampliado individualmente

Fuso de parafusamento com cabeçote angular
 f Para uma ótima acessibilidade
 f Disponível também com transdutor de 

medição integrado

Fuso de parafusamento com cabeçote deslocado
 f Combinações multifuso com distâncias curtas entre as 

posições de parafusamento
 f Disponível também com transdutor de 

medição integrado
 f Eixo

Fuso de parafusamento com caixa de transmissão 
inversora

 f Redução de comprimento
 f Disponível para todos os tamanhos

O mais alto grau de flexibilidade na configuração de fuso 
de parafusamento – aqui estão algumas combinações 
das muitas possibilidades:
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Fusos de parafusamento –
Opções de configurações

Sistemas de parafusamento elétricos | Ferramentas de parafusamento

Não importa em qual faixa de trabalho entre 0,6 e 1.000 Nm 
você deseja que sua aplicação seja executada ou se 
você deseja trabalhar com um cabeçote reto, cabeçote 
deslocado, cabeçote de avanço ou cabeçote angular: os 
componentes da Rexroth permitem que você monte o fuso 
de parafusamento de acordo com as suas necessidades 
exatas.

O cabeçote deslocado também está disponível com o 
transdutor de medição integrado. Além disto, você pode 
escolher entre um transdutor de medição ou também com 
um segundo transdutor de medição redundante, para maior 
proteção do sistema. Qualquer que seja o cabeçote, os dois 
transdutores de medição podem sempre ser colocados em 
um fuso, através de adaptador.

Nós oferecemos excelentes componentes de fuso para 
qualquer necessidade. Você pode ter certeza que irá 
encontrar o fuso de parafusamento perfeito para a 
sua aplicação.

  1 | Cabeçote
  - O cabeçote correto para cada solução de parafusamento
  - Cabeçotes de saída específicos para maior força radial,  
   por exemplo, para aperto de rodas, sob encomenda

  2 | Adaptador A
   -  Conecta cabeçote e planetário durante a operação, sem 

transdutor de medição

1
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2

Ferramentas de parafusamento | Sistemas de parafusamento elétricos

2a | Adaptador de redundância AVR
  - Conecta o cabeçote ao transdutor de medição integrado e   
   transdutor de medição

2b | Adaptador AVG
  - Conecta o cabeçote ao transdutor de medição integrado 
   e planetário  

3 | Transdutor de medição
  - O encoder não tem contato e não exige manutenção
  - Avaliação direta de torque, ângulo de rotação e gradiente
  - Contador de ciclo integrado
  - Pode ser usado como transdutor redundante para maior  
   proteção do sistema

  4 | Adaptador de redundância AR
  -  Conecta dois transdutores de medição

  5 | Planetário
  -  Múltiplas caixas de engrenagem por tamanho 
   para tempos curtos de ciclo

  6 | Transmissão inversora
  - Redução do comprimento da instalação

  7 | Motor EC
  - Confiável
  - Tempos curtos de ciclo
  - Alto nível de dinâmica
  - As combinações multifusos são possíveis graças às 
   dimensões externas pequenas
  - Alto nível de densidade de potência e 
   eficiência energética

75

6

7

3

4

3

2b

32a
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Os valores abaixo são uma combinação de torque (Nm) | e velocidades de saída máxima (min-1).
Os pares Nm | min-1 dependem na combinação na configuração do fuso de parafusamento.

Fusos de parafusamento –
Variantes e dados técnicos de cabeçotes

Sistemas de parafusamento elétricos | Ferramentas de parafusamento

50 - 150 | 515
50 - 500 | 145

50 - 135 | 515
115 - 335 | 200

50 - 465 | 145
115 - 1,000 |   55

0.6 - 5.5 | 1,000 
1.2 - 10 | 1,000

0.6 - 5 | 1,000
1.2 - 10 | 1,000  

0.6 - 5 | 1,000
1.2 - 7 | 1,000

1.2 - 10 | 1,000

0.6 - 5.5 | 1,000
1.2 - 11 | 1,000

1.7 - 16 | 740
6 - 32 | 740
6 - 35 | 295
6 - 55 | 295

1.7 - 14.5 | 740
6 - 29 | 740
6 - 35 | 295
6 - 51 | 295

1.6 - 16 | 740
6 - 29 | 740
6 - 33 | 295
6 - 53 | 295

1.7 - 15 | 740
6 - 20 | 740
6 - 30 | 740
6 - 53 | 295

1.7 - 16 | 705
2.6 - 25 | 705 

6 - 27 | 705 
6 - 32 | 705 
6 - 50 | 280 
9 - 34 | 440 
9 - 90 | 175 

6 - 52 | 1,000
6 - 56 |    340

15 - 150 |    340

6 - 51 | 1,000
8 - 75 |    740

13 - 120 |    410
13 - 130 |    135
15 - 145 |    340
20 - 200 |    240
35 - 340 |    135

15 - 47 | 1,000
21 - 65 |    700

36 - 117 |    410
15 - 142 |    340
21 - 200 |    240
36 - 342 |    135

6 - 47 | 1,000
6 - 51 |    340

15 - 136 |    340

6 - 52 |    985
6 - 56 |    320
9 - 83 |    620
9 - 90 |    204

15 - 130 |    320
24 - 220 |    200

Cabeçote reto

Cabeçote deslocado

Cabeçote deslocado com 
transdutor de medição 
integrado

Cabeçote com cilindro 
de avanço

Cabeçote angular

Modelos de cabeçote Tamanho 5 (BG5)Tamanho 2 (BG2) Tamanho 3 (BG3) Tamanho 4 (BG4)
Nm | min-1 Nm | min-1 Nm | min-1 Nm | min-1
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Fusos de parafusamento –
Acessórios 

 e Cabeçote angular para 
fusos tamanho 5

 e Cabeçote multifuso

 e Cabeçote angular com 
base para fixação

 e Garra de alimentação

 e Bandeja de soquete  e Barra de reação
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ErgoSpin –
Parafusadeiras manuais para 
máxima confiabilidade
Com a gama de parafusadeiras ErgoSpin, a Rexroth oferece ferramentas pequenas e 
práticas em numerosas variantes para montagens críticas de segurança, de acordo 
com a VDI/VDE 2862. O formato ergonômico e o baixo peso de todas as 
parafusadeiras manuais reduzem a fadiga do operador. Sua conexão é simples 
e elas podem ser integradas no sistema de parafusamento Rexroth rapidamente 
e sem problemas.

Cabeçote

Botão de 
programação 
livre LED de status

Chave de sentido de rotação

Gatilho

Empunhadura não deslizante  f Rápido comissionamento
 f Armazenagem flexível: apenas um tipo de cabo para 

todos os modelos
 f O mais alto nível de precisão através da transferência de 

dados digitais
 f Manuseio ergonômico através de interface mecânica 

integrada para sistemas de suporte de reação de torque
 f Confiabilidade do processo através de elementos 

indicadores claros
 f Variante CC-ErgoSpin para montagens críticas
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Parafusadeira tipo pistola ESM
com LED de iluminação para posições 
de difícil acesso

 f Faixa de trabalho: 2.4 - 35 Nm
 f Velocidade: até 1.700 min-1

 f Ferramenta: 
- Encaixe quadrado (1/4“, 3/8“) 
- Mandril de troca rápida (1/4“) 
- Encaixe quadrado com acoplamento dentado

Parafusadeira angular GripLine
com cabeçote angular revestido com plástico para 
proteção contra risco e choque, que também corresponde 
a uma segunda empunhadura

 f Faixa de trabalho: 1 - 75 Nm
 f Velocidade: até 1.000 min-1

 f Acionamento quadrado (1/4“, 3/8“, 1/2“)

Ferramentas de parafusamento | Sistemas de parafusamento elétricos

Parafusadeira angular SlimLine
com cabeçote angular fino para fácil acesso

 f Faixa de trabalho: 1 - 220 Nm
 f Velocidade: até 1.000 min-1

 f Acionamento quadrado (1/4“, 3/8“, 1/2“, 3/4“)

Parafusadeira reta VarioLine
com acoplamento dentado para conexão de cabeçotes 
“crowfoot” e cabeçotes especiais

 f Faixa de trabalho: 1 - 146 Nm
 f Velocidade: até 1.700 min-1
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ErgoSpin –  
Modelos para montagens críticas de segurança

Sistemas de parafusamento elétricos | Ferramentas de parafusamento

ErgoSpin – a escolha perfeita para montagens críticas 
de segurança
Como a falha de uma montagem pode ameaçar a saúde ou 
causar a perda de vida, uma precisão particular é exigida na 
montagem. A parafusadeira manual ErgoSpin é equipada 
com tecnologia de medição de alta precisão, garantindo que 
os parâmetros de montagem sejam mantidos com as meno-
res tolerâncias possíveis e que qualquer montagem 
“Não OK” (ex.: causada por componentes ou parafusos 
defeituosos) seja reconhecida imediatamente.

Nem mesmo as condições de trabalho mais difíceis, como 
ambientes oleosos, podem afetar a ErgoSpin altamente 
precisa e robusta. Ela é testada para resistência em mais de 
um milhão de montagens sob carga total – sem 
manutenção. A parafusadeira manual ErgoSpin está 
disponível para montagens críticas de segurança nas 
versões SlimLine, GripLine e VarioLine e tipo pistola.

CC-ErgoSpin – versátil para montagens críticas
Toda produção visa alta qualidade e eficiência. Isto pode ser 
conseguido através de ferramentas de montagem de alta 
precisão. A CC-ErgoSpin controle de corrente permite a 
precisão de medição e, consequentemente, um controle do 
processo de parafusamento – que não é possível com as 
parafusadeiras pneumáticas convencionais. Isto significa 
menos desperdício e menos retrabalho! Além disto, 
comparada às ferramentas pneumáticas, os custos de 
energia são reduzidos em até 90%. Assim, CC-ErgoSpin com 
eficiência de custo garante que os custos da aquisição 
sejam amortizados rapidamente.

Graças ao seu design ergonômico, a CC-ErgoSpin se 
encaixa perfeitamente na mão. Além disto, é muito mais 
silenciosa do que uma ferramenta pneumática. Sua natureza 
robusta garante uma vida útil prolongada. A CC-ErgoSpin 
para montagens críticas está disponível nas versões 
SlimLine e VarioLine e como parafusadeira tipo pistola.
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ErgoSpin –  
Acessóriose e cabeçotes

Ferramentas de parafusamento | Sistemas de parafusamento elétricos

Acessórios e extensões para parafusadeiras angulares 
e retas GripLine, SlimLine, VarioLine

 f Suporte
 f Suspensão horizontal rotativa
 f Suspensão vertical
 f Extensão do gatilho, incluindo suspensão vertical
 f Ampliação da alavanca para botão de partida
 f Extensões
 f Adaptador para a extensão de um sistema
 f Acessório de montagem para cabeçotes angulares
 f Sistemas de suporte de torque - barra de reação
 f Scanner
 f Cabeçotes para altos torques
 f Bandeja de soquete

Acessórios e extensões para parafusadeitas tipo 
pistola ESM

 f Bandeja de soquete
 f Suporte
 f Suspensão
 f Empunhadura adicional
 f Planetários para altos torques

Cabeçotes para parafusadeiras retas VarioLine
 f Cabeçotes angulares com quadrado para soquete
 f Cabeçotes angulares especiais para utilização 

com crowfoot
 f Cabeçotes retos com quadrado ou engate rapido
 f Adaptador para combinação de parafusadeira manual 

com cabeçotes de fusos estacionários
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Sistema compacto CS351 –
Controlador monocanal de 
fácil utilização
O sistema compacto CS351 é responsável pelo controle e potência da parafusadeira 
manual ou fuso de parafusamento instalados. Ele é projetado para aplicações críticas 
de segurança, enquanto que a versão CC-CS351 pode ser usada para montagens 
críticas. A interface de usuário CS351 é de fácil uso e seu desenho extremamente 
compacto economiza espaço na linha de produção. 

Tela touch screen

Interface USB
LED de status

Tampa basculante e removível

Interface para comunicação, 
IHM, memória de massa, 
parada do motor e rede

Conexão da parafusadeira
Chave geral
Alimentação

 f Comissionamento confiável e rápido através da 
configuração de sistema

 f Adapta-se com flexibilidade às novas tarefas, graças ao 
tratamento intuitivo

 f Alto nível de durabilidade: IP54, EMC nível IV
 f Fieldbus padrão e baseado na Ethernet se conectam 

facilmente a redes externas
 f Versão CC-CS351 para montagens críticas
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CS351E-x-xx e CS351S-x-xx
 f Dimensões compactas (A x L x P): 358 x 210 x 253 mm
 f Compartimento em alumínio robusto
 f Classe de proteção IP54
 f Fácil montagem
 f Ampla gama de interfaces  para ErgoSpin ou fusos 

de parafusamento
 f Alimentação automática 120 V e 230 V
 f Disjuntor de proteção (GFCI)

CS351x-G-xx 
Versão com tela 
touch screen

 f Resolução 640 x 480 px
 f Display de valor real
 f Display da curva de 

parafusamento
 f Mudança de parâmetro e 

seleção de programa

CS351x-D-xx 
Versão de display

 f Interface DVI para 
monitor e dispositivo 
de entrada

 f Display de valor real

CS351E-x-IL 
Versão com lógica integrada

 f Fácil automação para 
toda tarefa de 
parafusamento

 f Programação de acordo 
com IEC 61131-3

CS351E-x-NK 
Versão com acoplador 
de rede

 f Pode ser conectada 
como um canal de 
parafusamento adicional

 f Diagnóstico de bus de 
sistema completo

 f Saída de dados central

CC-CS351E-D 
Versão para a parafusadeira 
manual CC-ErgoSpin

 f Uso em montagens 
críticas

Opções de interface
Slots disponíveis para 
carregar diferentes módulos 
de interface (fieldbus, 24 V, 
memória de massa)
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Sistema modular SB356 e BT356 –
Controladores multicanal econômicos
Econômicos, confiáveis e extremamente flexíveis em termos de planejamento das 
linhas de produção: o sistema modular da Rexroth para controle e potência de suas 
ferramentas de parafusamento. Permite a operação mista de parafusadeiras manuais 
e fusos de parafusamento. Cada sistema modular oferece suporte para até seis 
canais de parafusamento e até para 40 canais de parafusamento na 
combinação de múltiplos sistemas.

Sistemas de parafusamento elétricos | Eletrônica de controle e potência

Painel (IP54) para operação sem armário

Módulos plug-in para controle, 
alimentação de energia e 

comunicação de sistema modular 
e canais de parafusamento

Módulo de alimentação 
do sistema modular

Unidade de controle para 
controlar e monitorar o 
processo de parafusamento

Servo amplificador para 
alimentação dos canais 
de parafusamento

Unidade de comunicação 
para coordenação de múltiplos 
sistemas modulares e 
sistemas externos

Rack com braçadeiras de 
montagem para uma fácil 
integração em um armário

 f Operação mista de fusos de parafusamento e 
parafusadeiras manuais para um alto nível de 
flexibilidade no planejamento da linha de produção

 f O design compacto economiza espaço (até seis canais 
por sistema; até 40 canais são possíveis)

 f De uso especialmente fácil, graças à programação 
intuitiva e fácil instalação

 f Confiabilidade do sistema através da transferência de 
dados digitais 100 %

 f Segurança de investimento graças à possibilidade 
de expansão sob encomenda
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Painel SB356
 f Dimensões compactas (A x L x P): 600 x 510 x 470 mm
 f Peso (sem carga): 55 kg
 f Classe de proteção IP54
 f O sistema de conector inovador facilita a montagem
 f Tensão de alimentação 3 x 380V (ou 440V)
 f Disjuntor integrado 

Rack BT356
 f Dimensões compactas (A x L x P): 483 x 310 x 381 mm
 f Peso (sem carga): 7 kg
 f Montagem em armário
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Sistema modular –
Módulos plug-in

Sistemas de parafusamento elétricos | Eletrônica de controle e potência

Módulo de alimentação 
VM350
para alimentação do rack 
BT356 ou no painel SB356

 f Interface de 24 V para 
alimentação de KE, SE e 
LT no caso de falha 
de energia

 f Interface de parada 
de motor

 f Alimentação de 24 V para 
cargas externas

Módulos de comando  
SE352 e SE352M
para controle e monitora-
mento de até 2 canais de 
parafusamento

 f Comissionamento rápido 
e confiável através do 
monitoramento e 
identificação de todos os 
componentes individuais 
de um canal de 
parafusamento

 f Slots disponíveis para o 
modulo de interface 
IM24V (ver acessórios)

Módulo de potência  
LTS350D e LTE350D
para controle do motor EC

 f Transmissão digital dos 
parâmetros de controle 
da unidade 

 f Proteção do motor 
integrada SE para a 
função de parada 
do motor

Módulo de comunicação 
KE350 and KE350G IL
para a coordenação do 
módulo de controle

 f Organização de 
interfaces para sistemas 
externos, para controle 
troca de dados: 
- interface serial 
-  três slots para 
diferentes módulos 
de interface
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Sistema modular –
Acessórios

Eletrônica de controle e potência | Sistemas de parafusamento elétricos

Acessórios
 f Acoplador de rede NK350S para a integração de compact 

box e racks, assim como alimentação de tensão de 
outros acopladores de rede

 f Acoplador de rede NK350 para a integração de compact 
box e racks

 f Cartão de memória de massa

Módulos de interface
Uma descrição detalhada dos módulos de interface 
disponíveis é fornecida na página 32 – capítulo: 
módulos de interface.
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Módulos de interface –
Conectividade flexível para sistemas 
compactos e modulares
Os módulos de interface da Rexroth permitem a conexão do sistema de parafusamento 
à infraestrutura da fábrica. Devido à abordagem comprovada Anybus, as interfaces 
modulares da Rexroth são especialmente flexíveis e podem ser conectadas facilmente 
a redes externas: A interface desejada opera em um princípio plug-in, onde a 
modificação do próprio sistema de parafusamento não é necessária.
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Slot para o uso de módulos 
de interface com design A

Dois slots para o uso de módulos 
de interface com design B

Slot para memória de massa 
(cartão CompactFlash)

Interface 
Ethernet

Dois slots para o uso de 
módulos de interface 

com design B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slot para o uso de módulos 
de interface com design A 

 
 
 
 

 
Interface Ethernet

 f Interfaces versáteis para o mais alto grau de flexibilidade 
(Ethernet, 24 V I/O, Ethernet)

 f Princípio Anybus para fácil conexão do sistema de 
parafusamento a redes externas

 f A configuração simples das interfaces permite o rápido 
comissionamento da interface Ethernet e adaptações em 
um estágio posterior
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IM24V
 f Permite o controle dos sistemas de parafusamento através de uma interface de 24 V ou 

a saída de sinais de status de 24 V do sistema de parafusamento
 f Oferece 10 entradas e 13 saídas digitais
 f As saídas são à prova de curto-circuito e protegidas contra polaridade invertida
 f Conforme com a DIN 19240 

IMpnio
 f Interface PROFINET IO com a função de dispositivo IO (escravo)
 f A transferência de dados é possível através do nível I/O
 f Atende a classificação de tempo real (RT) da organização de usuário PROFIBUS
 f Facilmente intercambiável com outros módulos fieldbus do mesmo tipo 

IMpdp
 f Permite o acoplamento dos sistemas de parafusamento ao fieldbus PROFIBUS DP
 f A transferência de dados é possível através do nível I/O
 f O módulo tem um espaço de endereço de 512 bytes no fieldbus
 f Pode ser ajustado de 16 I/16 O pontos (4 bytes) para 512 I/512 O pontos (128 bytes), 

assim como para código de byte ID 0 – 64 

IMenip
 f Interface EtherNet/IP completa com a função de adaptador (escravo)
 f A transferência de dados é possível através do nível I/O
 f Operabilidade certificada e testada com grupos de montagem de scanner EtherNet/IP
 f Facilmente intercambiável com outros módulos fieldbus do mesmo tipo 

IMdev
 f Permite o acoplamento dos sistemas de parafusamento ao fieldbus DeviceNet
 f A transferência de dados é possível através do nível I/O
 f O módulo tem um espaço de endereço de 512 bytes no fieldbus
 f Pode ser ajustado de 16 I/16 O pontos (4 bytes) para 512 I/512 O pontos (128 bytes), 

assim como para ID Code (0 - 64 bytes) 

IMmtcp
 f Interface ModbusTCP complete com função de servidor (escravo)
 f A transferência de dados é possível através do nível I/O
 f Facilmente intercambiável com outros módulos fieldbus do mesmo tipo
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Cabos –
Transferência contínua de dados 
digitais e sinal
Os cabos garantem a comunicação de dados, assim como a alimentação de tensão das 
ferramentas de parafusamento, dentro do sistema de parafusamento da Rexroth. O 
mais alto grau de precisão e confiabilidade na comunicação contribui significativamente 
para a segurança do processo. A Rexroth garante uma transferência de dados e sinal 
consistentemente segura através de tecnologia digital – os comandos de controle e os 
dados são transferidos e processados sem interferência.

Sistemas de parafusamento elétricos | Eletrônica de controle e potência

 f Transferência segura e confiável de dados e sinal, 
através de tecnologia digital

 f O comprimento máximo de cabo de até 100 metros 
permite um planejamento flexível

 f O cabo de conexão para fusos de parafusamento é 
adequado para uso em robô

 f Comprimentos de cabo específicos de cliente 
estão disponíveis
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 f Cabos para conectar fusos de parafusamento a sistemas 
compactos ou modulares

 f Cabos de extensão para conectar fusos de 
parafusamento a sistemas compactos ou modulares

 f Os cabos para ErgoSpin e fusos são adequados para uso 
em robô

 f Cabos do acoplador de rede para conectar múltiplos 
sistemas modulares

 f Cabos do transdutor de medição para conectar os 
componentes individuais de um fuso de parafusamento

 f Cabos USB para conectar o PC aos  sistemas compactos 
ou modulares

 f Cabos de alimentação para sistemas compactos
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Software operacional BS350 – 
Ambiente de software para fácil 
programação e análise
Os sistemas de parafusamento da Rexroth, configurados com o software operacional 
BS350, permitem a a criação de programas de parafusamento, análise de resultados 
de parafusamento e oferece um diagnóstico abrangente, através de uma orientação 
do usuário. A interface de usuário controlada por menu com ícones 
intuitivos é de fácil uso, economizando tempo e esforço.

Sistemas de parafusamento elétricos | Software operacional
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 f Rápido comissionamento, graças ao design de 
menu intuitivo

 f A detecção automática dos componentes elétricos 
economiza tempo e garante a ausência de erro

 f Fácil inserção de parâmetros do processo 
de parafusamento

 f Ampla seleção de funções alvos e de monitoramento, 
para adaptação a casos de parafusamento individuais

 f Possibilidades de avaliação em curvas e estatísticas 
para otimização do processo

Programação
 f A instalação e a programação do sistema de 

parafusamento, através de ferramentas confortáveis 
baseadas em ícone

 f Os processos de parafusamento são compilados na 
interface de usuário gráfica

 f Os parâmetros alvos e de monitoramento podem ser 
inseridos facilmente nas janelas especificadas

Análise
 f Gráfico de parafusamento para a realização de uma 

rápida análise de caso de parafusamento
 f Janela “OK” com uma indicação clara dos resultados do 

parafusamento na janela alvo
 f Gráfico de barra para uma rápida visualização da 

distribuição estatística dos resultados de parafusamento
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Soluções de parafusamento 
específicas do cliente – 
Customizadas para a sua aplicação
Precisão e perfeição não se aplicam apenas aos sistemas de parafusamento da Rexroth, 
mas também à sua integração em ambientes e requisitos específicos do cliente; 
Você pode confiar na ampla experiência em tecnologia de parafusamento da Rexroth. 
Quando solicitado, podemos fornecer a estação de trabalho completa em torno da 
tecnologia de parafusamento. Vamos trabalhar com você e os fabricantes de máquina 
para conseguir a solução ideal para suas tarefas de parafusamento e garantir que 
o sistema corresponda perfeitamente às suas necessidades.

Sistemas de parafusamento elétricos | Soluções específicas de cliente

 f Dispositivos de movimen-
tação com sistemas de 
suporte de torque para 
fusos de parafusamento 
e parafusadeiras manuais 
ErgoSpin

 f O balanceador telescó-
pico com fusos de parafu-
samento guiados à mão, 
graças à baixa resistência 
de rolagem, garante 
menor fadiga para o 
operador

 f Estação de parafusa-
mento totalmente auto-
mática – também com 
alimentação de parafuso 
– totalmente integrada 
nas linhas de produção

 f Orientação do operador e 
soluções automáticas em 
torno da posição de 
parafusamento

 f Desenvolvimento e construção de estações de 
trabalho complexas

 f Integração de várias tecnologias em um 
sistema inteligente

 f Inclusão de requisitos específicos do cliente – 
customizados para a aplicação
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Service -  sua chave para maior 
produtividade
Disponibilidade máxima da planta e o mais alto nível de eficiência em toda 
a vida útil de suas máquinas e sistemas são alavancas decisivas para a 
produtividade de sua produção. Com seus serviços extensivos, a Rexroth 
pode lhe oferecer suporte para atingir o seu objetivo – no mundo todo e 
em todas as indústrias e máquinas.
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Você trabalha com uma variedade de máquinas de 
diferentes anos e modelos em sua produção? Você precisa 
de conhecimento especializado em controle elétrico, 
tecnologia de controle e acionamento, hidráulica e 
mecânica? E você precisa de alguém com um conhecimento 
profundo dos requisitos de sua indústria? Então, o service 
da Rexroth é seu parceiro ideal.

O espectro de serviço modular significa uma redução 
de complexidade e, consequentemente, de custo de 
manutenção e reparos de seu equipamento de produção.

Portfólio de serviços da Rexroth

 f Consultoria
 f Serviço de peças de 

reposição
 f Serviço de campo

Nosso service global em mais de 80 países significa que 
podemos estar com você rapidamente para solucionar 
quaisquer problemas, graças ao know-how abrangente 
em todas as tecnologias de acionamento e controle que a 
Rexroth combina. Nós garantimos um rápido diagnóstico 
e o fornecimento de peças de reposição em curto prazo. 
A eficiência operacional está sempre na vanguarda. Em 
oficinas especiais em sua área, nós iremos reparar e 
recondicionar componentes e módulos desgastados.

Além disto, vamos oferecer manutenção para sua máquina 
durante toda sua vida útil e ajustar a eficiência, para 
refletir a mais recente tecnologia de ponta. Com vocês, 
nós analisaremos o potencial de medidas de adaptação 
e as implementaremos na prática. Nós alinharemos uma 
maior produtividade com uma maior eficiência energética 
e segurança padrão. Também disponibilizaremos os 
benefícios da manutenção baseada em condição para 
você. Assim, você pode detectar um desgaste antes que ele 
provoque um tempo de parada da máquina.

Informações adicionais disponíveis em:
www.boschrexroth.com/service

 f Recondicionamento 
de produto

 f Serviço de reparo
 f Retrofitting
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Treinamento –
Seu acesso a conhecimento adicional
Como uma das especialistas líderes no mundo em tecnologia de acionamento e 
controle, a Rexroth possui um know-how tecnológico único. Oferecemos treinamento 
no local ou através de nossa Academia Drive & Control. Apoiamos o treinamento 
customizado e educação adicional, assim como a qualificação de pessoal. 
O treinamento Rexroth na área de tecnologia de parafusamento varia do fornecimento 
de conhecimento básico importante ao treinamento detalhado prático para a 
ferramenta individual ou sistema.

Sistemas de parafusamento elétricos | Serviços



 43Serviços | Sistemas de parafusamento elétricos

Com a sua Academia Drive & Control, a Rexroth oferece um 
vasto portfólio de conhecimento de produto, especialmente 
na área de tecnologia de parafusamento. O programa de 
treinamento é orientado para o mais alto grau de prática e 
combina métodos de ensino e aprendizado convencionais e 
digitalizados. Isto assegura uma implementação 
customizada e altamente eficaz do treinamento de pessoal.

A maioria dos treinamentos inclui exercícios práticos para 
consolidação do conhecimento teórico. Os métodos de 
treinamento incluem treinamento face a face e mãos à obra, 
com contato pessoal, comunicação direta e especialmente, 
a compreensão dos componentes. A interação de eLearning 
e eventos face a face – na preparação, durante ou depois do 
treinamento ou eLearning por conta própria – amplia 
enormemente o conjunto de métodos, com uma variedade 
de benefícios.

 f O treinamento de conhecimento básico oferece uma 
introdução abrangente para a tecnologia de 
parafusamento. Entre outras coisas, ele apresenta os 
fatores influentes de uma montagem parafusada nos 
processos de parafusamento reais.

 f Durante os treinamentos de hardware, comissiona-
mento, programação de sistemas de parafusamento, 
os participantes conhecem o hardware, assim como a 
interação dos componentes individuais do sistema. 
Exercícios práticos de programação colocam em uso 
o que foi aprendido na teoria.

 f Os treinamentos de diagnóstico de erro e recomissio-
namento permitem que os participantes localizem e 
removam erros sistemática e independentemente.

 f Além disto, treinamentos específicos adicionais são 
sempre oferecidos para novos sistemas ou 
ferramentas, tais como a parafusadeira WiFi Nexo.

 f É claro que também oferecemos treinamento 
específico de cliente em nosso centro de treinamento 
em Murrhardt ou em sua empresa.

Oferta de treinamento da Rexroth na área de tecnologia de parafusamento:
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Nossa política de desenvolvimento contínuo nos reserva o 
direito de efetuar alterações sem prévio aviso.


