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Um salto quântico
na redução de ruído
Nova bomba de engrenamento externo SILENCE PLUS

ff Menor exposição ao ruído, dos operadores e pessoas que se
encontram nas proximidades da máquina.
ff Redução de custos através da eliminação de componentes
secundários para redução de ruído.
ff Ajuda a cumprir as normas de limites de ruído.
ff Alta eficiência e longa vida útil.
ff Intercambiabilidade com todas as bombas de engrenamento
externo da Rexroth, o que facilita a instalação.
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SILENCE PLUS
Reduz os níveis de ruído
e investimentos
A Rexroth apresenta a nova geração mais silenciosa de bombas de
engrenamento externo: SILENCE PLUS.
A SILENCE PLUS reduz o nível de ruído em 15 dB(A) em média,
comparada com as bombas de engrenamento externo convencionais.
O som agradável, significativamente menor, inerente a estas bombas
é percebido em todas as faixas de pressão e de velocidade. A tecnologia SILENCE PLUS resulta em um nível de ruído menor, tanto para o
operador, como para as pessoas que se encontram nas proximidades
da máquina. Não são necessárias outras medidas custosas para a
redução de ruído.
O design garante baixo desgaste, alta eficiência e longa vida útil.

Nível de pressão acústica LpA [dB(A)]

ddSILENCE PLUS possui um nível de som em média 15 dB(A) mais baixo.
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eeO contato contínuo dos dentes
reduz o ruído da operação.
Os dentes possuem um perfil
arredondado e não evolvente.
Esta característica, combinada
com o sentido helicoidal dos
dentes, formam o coração da
SILENCE PLUS. Graças ao
contato permanente dos dentes,
o fluido é transportado quase
continuamente e sem ruído. A
possibilidade de algum ruído
causado pela compressão de
óleo entre os flancos dos dentes
é eliminada.
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Padrão 16 cm3/rotação
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SILENCE PLUS 16 cm3/U
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A tecnologia inovadora de
SILENCE PLUS

ee Mancal hidrostático garante
longa vida útil.
O alto desempenho e a longa
vida útil da SILENCE PLUS são
resultados da solução patenteada
da Rexroth. Canais hidrostáticos
garantem uma compensação
livre de desgaste por forças
axiais geradas pelos dentes
helicoidais, mesmo com
pressões de até 280 bar!

SILENCE PLUS

Padrão

Tempo t

A pulsação hidráulica reduzida em 75% minimiza a vibração na máquina
e a frequência 35% menor resulta num som muito mais agradável.
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Intercambiável com toda a série de bombas de engrenamento
externo da Rexroth
A série AZPJ-2x da família SILENCE PLUS inclui primeiramente os
tamanhos nominais 12 – 28 cm3/rotação. Com dimensões idênticas
às das outras séries de bombas de engrenamento externo, a bomba
SILENCE PLUS produz menor ruído e é simples de integrar nos
sistemas existentes. Isto significa: uma simples substituição torna o
maquinário mais silencioso, com a mesma qualidade e eficiência.

Competência de
desenvolvimento e
fabricação Rexroth
Uma competência essencial da Rexroth é a fabricação de acionamentos
de bombas com alta precisão. Os requisitos de tolerância de todos
os componentes estão na faixa de micrometros - portanto, muito
confiáveis. Com seu sistema de gestão de qualidade, a Rexroth
atinge consistentemente a alta qualidade que tem como padrão
industrial.

Para desenvolver unidades de
engrenamento externo a
Rexroth não utiliza apenas
análises de esforço 3D CAD, mas
também modernos métodos de
otimização, com complexos
cálculos de engrenagens e
simulações de vibração.

A Rexroth dá grande ênfase a
alta eficiência e baixo nível de
emissão de ruído. As últimas
metodologias de medição em
câmaras acústicas conforme as
normas DIN e ISO garantem
resultados de desenvolvimento
otimizados.
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