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Uma parceiria para todo ciclo de vida do 
seu equipamento
A Bosch Rexroth oferece soluções completas com 
especialistas em tecnologias de acionamento e controle, 
adotando uma abordagem multitecnológica para máquinas 
e sistemas. Isto permite maximizar o tempo operacional da 
máquina e reduz as paradas inesperadas. 
Baseados em nossa experiência e ferramentas, podemos 
recomendar a substituição de componentes utilizando 
peças originais e assim evitar paradas não programadas.

Service Rexroth – the Original!
Soluções completas realizadas por especialistas

Ao seu lado em 80 países
Os especialistas da Rexroth oferecem suporte customizado 
onde você precisar. 
Rapidez e competência, com conceitos de manutenção 
baseados na condição do equipamento, fornecendo um 
suporte customizado. Com a nossa experiência na indústria 
e automação, podemos evitar antecipadamente problemas 
com set-up e interfaces. Com a expertise de nossos 
técnicos podemos garantir um suporte rápido e 
fornecimento de peças de reposição genuínas, 
independentemente de sua localização.
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Reparo – a alternativa de melhor custo-benefício
Executamos reparos usando exclusivamente componentes originais, de acordo com as 
especificações do fabricante. Também oferecemos padrões de qualidade consistentes para 
reparos emergenciais, assim como garantia para os produtos reparados.

Serviços Externos – especialistas Rexroth em campo
Cuidamos do comissionamento, diagnóstico e solução de problema durante todo o ciclo de 
vida da máquina. Identificamos potenciais de otimização, recomendamos medidas para 
maximizar o tempo de funcionamento e minimizar o custo total. 

Peças de Reposição – fornecimento com rapidez e confiabilidade
Apenas as peças originais de reposição da Bosch Rexroth garantem a durabilidade e a 
confiabilidade esperada dos seus equipamentos. As peças estão disponíveis através de 
nosso catálogo de peça de reposição e também da nossa equipe de Service Rexroth. 
Nosso objetivo é oferecer peças de reposição com qualidade e rapidez. 

Nossos Serviços
Uma gama completa de serviços Rexroth:
de reparos emergenciais a serviços em campo
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Serviços em Campo
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Programa de Monitoramento – Fitness check

Nossa verificação de condição inclui o controle de:
• Verificação de vazamentos internos em componentes do

sistema hidráulico;
• Inspeção de desgaste e danos em acoplamentos,

mangueiras e trocador de calor;
• Medição da contaminação do fluido hidráulico online

(com análise em laboratório, se necessário);
• Verificação visual da condição geral do sistema

hidráulico;
• Redução de paradas de sua produção;
• Paradas planejadas para manutenção preventiva;
• Emissão de relatórios detalhados com recomendação de

manutenção.

Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva 

Interrupções e paradas não planejadas afetam processos e geram custos elevados para a empresa. Como cliente do 
Service Rexroth, você pode ter os benefícios com os conceitos de manutenção já estruturados.

Manutenção Preditiva – agindo antecipadamente para 
evitar paradas
A manutenção com orientação para futuro é baseada na 
condição do equipamento, evitando custos desnecessários e 
interrupções para a máquina. Baseados na ampla coleta de 
dados, analisamos antecipadamente o que deve ser feito. 
Assim, garantimos uma manutenção preditiva baseada na 
necessidade do cliente. Apenas os componentes realmente 
desgastados são substituídos, continuando a produção no 
prazo.

Manutenção Preventiva – desgaste detectado, risco evitado
Esta medida preventiva evita reparos desnecessários e custos 
adicionais. Serviços como análise de óleo ou fitness check 
ajudam a aumentar a disponibilidade de sua produção com 
esforço mínimo, impedindo falhas e sabendo exatamente o 
que deve ser feito. E, adicionalmente fornecemos soluções 
apropriadas quando requeridas.

Instalação e Comissionamento
A Bosch Rexroth dispõe de mão de obra altamente qualificada para a partida do seu equipamento e adequação dos 
parâmetros de vazão, pressão, temperatura, entre outros, conforme projeto. A experiência da Rexroth no mercado traduz 
o melhor desempenho para instalações em automação e minimiza custos em manutenção preventiva e preditiva.
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Contratos de Serviços
Uma ampla variedade de serviços customizados para as suas 
necessidades

Os contratos de serviços proporcionam 
agilidade e confiabilidade para manutenção 
na sua planta

Contratos de reparos com preços pré-fixados
Após mapeamento do motivo instalado, podemos oferecer 
a garantia de entrega rápida com agilidade comprovada e 
preço pré-fixado.

Centro de competência treinado e certificado pela Alemanha

A Bosch Rexroth através da divisão Service na cidade de Atibaia/SP, executa reparo em linhas de produtos, utilizando 
somente peças originais, procedimentos de reparo e testes de fábrica. Garantindo ao produto reparado a mesma 
qualidade e confiabilidade de um produto novo.

Contratos de manutenção
Confiando a manutenção regular de sua produção aos técnicos da Bosch Rexroth. A abrangência dos serviços e os ciclos 
de manutenção são customizados para atender os requisitos de cada máquina individualmente.
Para contratos com serviço associado, a garantia do seu produto reparado é estendida.
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Serviços Especializados 
Modernização - proteja seu investimento de maneira 
sustentável

Oferecemos um amplo portfólio de serviços para prolongar a vida útil de componentes ou para modernizar máquinas e 
sistemas. Isto garante custo-benefício significativamente maior do que uma nova aquisição, oferecendo todas as vantagens 
como, aumento da eficiência do sistema e redução dos consumíveis.
Para sistemas mais antigos, a modificação de componentes também é uma boa solução. Através do pacote de modernização, 
os operadores de produção contam com um sistema de ponta, aumentando a produtividade e melhorando a eficiência. Isso 
ajuda a proteger seu investimento por um longo período de tempo.
Também preparamos seu negócio para os desafios da indústria 4.0 com uma gama completa de produtos e serviços.

InSight Live
Esta plataforma inovadora e visual de serviços remotos 
utiliza realidade virtual para proporcionar uma experiência 
de serviços de primeira classe.
Oferecemos o InSigth Live como parte de nosso programa 
de contrato de serviço. Sua finalidade é reduzir o custo total, 
mantendo o custo de serviço de campo o menor possível, 
sem considerar as despesas de viagem e hospedagem de um 
perito.

Treinamento
Após o mapeamento feito em conjunto com o cliente, serão ministrados os treinamentos dedicados para a operação e 
manutenção e também os treinamentos de hidráulica básica e avançada para os técnicos.

Sistemas Didáticos
Incentivamos a formação profissional especializada,  
oferecendo também às empresas, bem como às escolas 
técnicas e universidades, a possibilidade de adquirir 
equipamentos didáticos da mais alta tecnologia que 
permitem aos estudantes aprender a teoria e vivenciar a 
prática. A Rexroth transfere toda a sua expertise e know-
how adquiridos em mais de 200 anos no mercado de 
automação para estes sistemas, que traduzem em sala de 
aula exatamente o que os profissionais encontrarão nas 
aplicações industriais. Confira o nosso portfólio:

Hidráulica
Industrial

Hidráulica
Mobil Eletro-hidráulica Hidráulica

Proporcional

Eletropneumática MonitoramentoPneumática
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Anotações

Consulte os contatos da área de service hidráulica no site 
www.boschrexroth.com.br/service
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Bosch Rexroth Ltda.
Av. Tégula, 888
12952-820 - Atibaia - SP - Brasil
Tel.: +55 11 2119.5600
www.boschrexroth.com.br

Informações adicionais:
www.boschrexroth.com.br/service
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