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Nexo
Parafusadeira Inteligente Wireless

Processos confiáveis
Durante cada passo de trabalho, o controlador integrado
monitora o processo de aperto e transmite os resultados
através de uma conexão sem fio para um ponto de
acesso. No caso de uma área sem sinal, os resultados
são armazenados na memória interna e transmitidos
assim que a conexão com a rede for restabelecida.
Informação à vista
Os usuários podem ver a qualidade das etapas do
processo de aperto imediatamente e com transparência,
independente da localização ou da conexão Wi-Fi. Isto
mantém à vista todos os resultados e as informações.

Sistema de medição preciso
Uma unidade de monitoração de alta qualidade para torque e
ângulo de giro está integrada na parafusadeira. Um transdutor
de medição preciso com um prático display para indicar os
valores em Nm assegurando resultados altamente precisos.
Software operacional Web Browser
ff Configuração fácil e instalação de software adicional não
é necessária. O software operacional pode ser utilizado
sem instalação local.
ff Independência de dispositivo de programação permite
flexibilidade. O acesso ao software baseado em browser
não depende de sistema operacional ou dispositivo de
programação.
ff Você pode acessar a Nexo usando qualquer Web Browser.
ff Fácil de aprender, fácil de usar: a programação de tarefas
de parafusamento é simples via interface gráfica intuitiva.

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 certificada
pela Anatel 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 identificação
de componente

Display LCD resistente
a impacto

Elementos de controle

Gatilho

ff Seu design ergonômico e sua liberdade máxima de
Empunhadura não deslizante

LED para a iluminação da
posição de parafusamento

movimento a tornam produtiva e de fácil uso
ff Os custos de infraestrutura são reduzidos devido a sua
fácil integração e a eliminação de hardware de controle
adicional
ff Montagem confiável do processo: armazenagem
temporária significa que não ocorre nenhuma perda de

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

dados, mesmo em zonas escuras
ff Nenhuma perda de tempo de ciclo, devido a função
stay-alive de 20 segundos durante a troca de bateria
ff Configuração simples através de software operacional no
navegador web
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ff Integração de sistema das parafusadeiras WiFi com o uso de supervisórios de produção baseados na Ethernet (PLC)
ff O uso de um controlador adicional não é necessário graças à eletrônica de controle de potência integrada na
parafusadeira, vantagens: setup rápido e simples
ff 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 servidor
ff Vantagem: fácil integração no ambiente de produção

We move everything

Estamos prontos para ajudá-lo a impulsionar o

A Bosch Rexroth ajuda você a se conectar a indústria 4.0

desenvolvimento de soluções na indústria 4.0

Acessórios

Capa protetiva
Modelo

Compatível com

Quant.

Código

NXAPAH2

NXA030S-36V
NXA050S-36V
NXA060S-36V

5

0608843015

Modelo

Compatível com

Quant.

Código

NXAPAH1

NXA011S-36V
NXA015S-36V

5

0608843016

Capa protetiva

Punho extra para pistola
Modelo

Quant.

Código

NXPH

1

0608843009

Suporte para parafusadeira angular
Modelo

Quant.

Código

ESAT

2

3608876626

Suporte para pistola
Modelo

Código

NXPT

0608843008

Suspensão rotativa para parafusadeira angular
Modelo

Código

NXAMT

0608843003

Suspensão para pistola
Modelo

Código

NXPB

0608843004

Adaptador para programação
Modelo

Código

NA-A3

0608843021

Adaptador fornecido sem o cabo de Ethernet

Pacote de baterias
Modelo

Quant.

Código

NX-BP36V

2

0608843001

Carregador Simples
Modelo

Código

NX-BC36V

0608843002

Modelos

Cabeçote

Scanner a laser para identificação
de componente
Display LCD resistente
a impacto

A

B

C

D

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

A

B

C

D

Faixa de torque [Nm]

Velocidade Máxima
[1/min]

3.0 - 11

850

3.0 - 11

850

Alojamento para bit / soquete

Peso sem
bateria [Nm]

Peso com
bateria [Nm]

1.56

442

NXA011S-36V

0 608 842 011

1.56

442

NXA011S-36V-B1

0 608 842 012

Modelo

Código

Quadrado 3/8“
3.0 - 15

600

1.56

442

NXA015S-36V

0 608 842 001

3.0 - 15

600

1.56

442

NXA015S-36V-B1

0 608 842 006

9.0 - 30

310

1.99

534

NXA030S-36V

0 608 842 002

9.0 - 30

310

1.99

534

NXA030S-36V-B1

0 608 842 007

15 - 50

185

2.03

534

NXA050S-36V

0 608 842 003

Quadrado 3/8“
15 - 50

185

2.03

534

NXA050S-36V-B1

0 608 842 008

20 - 65

135

2.03

534

NXA065S-36V

0 608 842 013

20 - 65

135

2.03

534

NXA065S-36V-B1

0 608 842 014

1.8 - 12

880

1.34

237

NXP012QD-36V

0 608 842 005

1.34

237

NXP012QD-36V-B1

0 608 842 010

1.56 / 1.352

442

NXV012T-36V

0 608 842 015

1.56 / 1.352

442

NXV012T-36V-B2

0 608 842 016

Engate rápido 1/4“
1.8 - 12

880

3,0 - 15 / 1,8 - 122

600 / 8002

3,0 - 15 / 1,8 - 122

600 / 8002

Máquina básica para utilização
com cabeçotes especiais

1Com leitor de código de barras
2 Valores sem cabeçote
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