
BODAS – Eletrônica Inteligente 
para Hidráulica Mobil
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Serviço
As ferramentas BODAS oferecem flexibilidade e 
liberdade – do desenvolvimento de software e simu-
lação à avaliação e otimização de seu sistema atual. 
Assim, você mesmo pode construir o seu sistema de 
controle se beneficia do extenso know-how da 
Rexroth. 

Aplicações
Nossas aplicações podem ser usadas em tratores, 
bombas de concreto e pá carregadeiras.
Com essa ampla linha de equipamentos eletrônicos 
para aplicação na linha mobil, composta de controla-
dores eletrônicos, sensores, joysticks, displays e soft-
wares de aplicações dedicados, tornamos a automa-
ção simples, precisa, com know-how próprio e, 
principalmente, com suporte local para a sua aplicação. 

Arquitetura modular
A arquitetura modular consistente e configurável 
economiza muito tempo de desenvolvimento. Os 
componentes de hardware e software totalmente 
coordenados reduzem os seus custos.

Confiabilidade
Graças aos controladores BODAS e dispositivos pe-
riféricos, robustez e credibilidade consagradas em 
equipamentos móveis, BODAS garante que a ele-
trônica de sua máquina seja altamente confiável e 
acessível. 

Flexibilidade
O novo conceito do software BODAS oferece um 
grau inigualável de flexibilidade. Através de módulos 
de software abertos e complementares, a solução 
pode ser adaptada fácil e individualmente de acordo 
com suas necessidades. Assim, o design e desem-
penho de sua máquina podem ser um passo decisivo 
à frente da concorrência.

 

Controlador

Display | Joystick | Pedal Ferramenta

Sensor Software

BODAS - O sistema para eletrônica Mobil

Com BODAS a Rexroth fornece um sistema adequado e exclusivo que 

atende todas as exigências para controle eletrônico de equipamentos 

móveis. Devido a estreita colaboração entre a Rexroth e a Bosch no 

desenvolvimento, teste e produção, nossa tecnologia BODAS pode ser 

usada em uma ampla variedade de aplicações.

Bosch Rexroth Ltda.
Av. Tégula, 888
12952-820 - Atibaia - SP - Brasil
Tel.: +55 11 4414.5600
boschrexroth@boschrexroth.com.br
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