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Bosch Rexroth em Itatiba/SP - 2019

Em 2019 a Bosch Rexroth comemora 55 anos de atuação no Brasil, inclusive de seu 

Centro de Serviços, que fornece reparos, modernização, manutenção e reposição 

de seus produtos e sistemas a todos os segmentos da indústria brasileira.

O moderno e completo Centro de Serviços de padrão mundial, em Itatiba/

SP, dispõe de equipe de técnicos especializados em reparos e serviços 

externos, assim como de uma ampla rede de distribuidores para atender todo 

o mercado brasileiro.
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Serviços diferenciados  
no mercado
Hidráulica Industrial e Mobil | Acionamentos Elétricos e 
Controles | Sistemas de Solda, Parafusamento e Lineares

Serviço Externo

Peças de Reposição

• Somente Produtos Originais 
• Garantia de Fábrica

Reparo

• Peças Originais
• Certificação pela Planta 

Líder, garantindo as mesmas 
especificações da matriz

• Protocolo de Teste Original de 
Fabricação

• Relatório Técnico detalhado
• Know-how do fabricante
• Garantia de Produto Novo
• Possibilidade de Peritagem e 

Testes via remoto (sala de vídeo 
conferência de alta definição ou 
estúdio móvel)

• Assistência Técnica e 
Manutenção em Campo, 
inclusive com embarque 
Offshore.

• Flushing Secundário
• Pré-inspeção
• Testes e Ajustes
• Comissionamento e Start  up
• Suporte local e remoto
• Experiência e tecnologia, 

resultando em menores custos 
através de soluções eficientes.

Retrofit / Modernização

• Expansão da vida útil da máquina
• Modernização de plantas antigas
• Know how do fabricante
• Peças Originais
• Equipe própria de engenharia
• Start up especializado

Manutenção Preditiva

• Verificação e controle de 
vazão, pressão, temperatura, 
contaminação do fluído, partículas 
magnéticas, drenos, vazamentos e 
estado geral do equipamento.

• Ciclo de Vida
• Fitness Check
• Sistema de Monitoramento 

“Curva de Saúde ODIN”

Contratos de Reparos e Serviços

• Valores preestabelecidos, 
garantindo agilidade na execução 
dos reparos e revisões dos 
equipamentos.

• Relatório Técnico padronizado
• Visitas técnicas planejadas 

(Fitness Check)
• Contrato de Serviço em Campo

Treinamento de Produto

• Workshop teórico e prático de 
operação e de manutenção na 
máquina do cliente.

• Orientação sobre funcionamento 
e tecnologia dos produtos e suas 
aplicações.

• Equipe qualificada e 
multidisciplinar.

Manutenção de Fluido

• Reclassificação do grau de pureza 
do fluido NAS1638 ou ISO4406

• Remoção da água do óleo a 
temperatura ambiente

Instalação de Tubulações

• Equipe técnica especializada 
em tubulação e montagem de 
componentes hidráulicos.

• Equipamentos e Engenharia 
especializada.

• Tecnologia de vazamento zero 
sem necessidade de decapagem 
química.

• Flushing Secundário.

+ 55 11 96175-7064 
SAC: 0800 704 5446

Atendimento emergencial  



Nosso time de vendas de  
serviços está à sua disposição.  
Entre em contato!

Hidráulica Industrial e Mobil 

Vendas Retrofit e Instalações
Paulo Silva (19) 2103 0715
Rogerio Oliveira (19) 2103 1321

Vendas Reparos, Partes e Peças
Andre Santos (19) 2103 0697
Augusto Souza (19) 2103 0893
Paulo Gasparini (19) 2103 0861

Acionamentos Elétricos e Controles | 
Sistemas de Solda, Parafusamento e 
Lineares

Vendas Retrofit e Instalações
Fabio Luciano (19) 2103 0678
Luiz Clemente (19) 2103 0817

Vendas Reparos, Partes e Peças
Fabio Luciano (19) 2103 0678
Ivana Ramos (19) 2103 0685
Luiz Clemente (19) 2103 0817


