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Bosch Rexroth completa a aquisição da 
HydraForce para ampliar a oferta hidráulica 
global 
 

Aquisição foi concluída após aprovação pelas autoridades antitruste 

Após a aprovação das autoridades antitruste, a Bosch Rexroth 

completou a aquisição da especialista em hidráulica HydraForce em 3 

de fevereiro. A aquisição da empresa com sede em Lincolnshire, Illinois 

(EUA) foi anunciada em julho de 2022. A ação reforça a presença da 

Bosch Rexroth na América do Norte e expande sua rede de distribuição 

para fornecer aos clientes uma ampla gama de soluções hidráulicas 

compactas em escala global. 

Para expandir o negócio global de hidráulica, a Bosch Rexroth e HydraForce 

combinam suas presenças em regiões complementares e proporcionam uma 

cobertura mais equilibrada na Europa e América do Norte, ao mesmo tempo 

em que permitem o crescimento na Ásia. A fusão de atividades mantém as 

cadeias de fornecimento regionais com rápida disponibilidade de produtos e 

suporte ao cliente ainda mais forte. "A aquisição da HydraForce amplia a 

oferta hidráulica para clientes existentes e novos, expande nosso acesso ao 

mercado global através de canais de vendas indiretas adicionais e oferece 

oportunidades de crescimento futuro", afirma o Dr. Steffen Haack, CEO da 

Bosch Rexroth. 

Enquanto a Bosch Rexroth oferece uma gama ampla de componentes e 

sistemas hidráulicos compactos, a HydraForce se concentra em válvulas de 

cartucho mecânicas e elétricas e circuitos integrados hidráulicos (HIC). A 

hidráulica compacta é particularmente valiosa devido a sua alta densidade de 

potência e capacidade em relação às funções essenciais em sistemas 

hidráulicos. O mercado mundial para estes sistemas tem crescido 

continuamente e a Bosch Rexroth espera que sua recém-formada Unidade 

de Negócios de Compact Hydraulics atenda ou exceda o crescimento do 

mercado.  

http://www.boschrexroth.com/
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As atividades comerciais da HydraForce serão integradas à Unidade de 

Negócios Compact Hydraulics da Bosch Rexroth, que juntas empregam 

3.900 colaboradores e operam em nove locais de fabricação nos Estados 

Unidos, Brasil, China, Alemanha, Grã-Bretanha e Itália. 

A equipe de liderança da Unidade de Negócios Compact Hydraulics será 

composta por gerentes da Bosch Rexroth e HydraForce. Frank Hess, 

atualmente à frente da Unidade de Negócios de Compact Hydraulics da 

Bosch Rexroth, liderará a organização recém-formada. "Damos calorosas 

boas-vindas a todos os colegas da HydraForce à nossa poderosa família 

Bosch Rexroth e desejamos a toda a equipe de Compact Hydraulics um 

início bem-sucedido", acrescenta Haack. 

"À união de forças da HydraForce e Bosch Rexroth, combinaremos nosso 

foco no cliente, experiência em aplicações e know-how empreendedor para 

alcançar um crescimento sustentável acima do mercado. Juntos, 

continuaremos a fornecer excelente suporte e inovações para nossos 

clientes, desenvolveremos ainda mais nossos fortes relacionamentos com 

parceiros e abriremos grandes oportunidades para nossos colaboradores", 

diz Frank Hess, Head da Unidade de Negócios Compact Hydraulics da 

Bosch Rexroth.  

Como a integração começa agora, os clientes e fornecedores da HydraForce 

e da Bosch Rexroth continuarão a ser atendidos por seus contatos de 

confiança nas respectivas equipes de vendas e compras e a HydraForce 

continuará a operar sob sua própria marca por enquanto. A recém-formada 

Unidade de Negócios Compact Hydraulics operará a partir de suas atuais 

sedes em Lincolnshire, Illinois, EUA, e Nonantola, Itália. 

Como uma das principais fornecedoras mundiais de tecnologias de acionamento e controle, a 

Bosch Rexroth garante movimento eficiente, potente e seguro para máquinas e equipamentos 

de qualquer magnitude. A empresa reúne as experiências globais nas aplicações dos 

segmentos de mercado Mobile Applications, Machinery Applications and Engineering and 

Factory Automation para o desenvolvimento de componentes inteligentes e soluções 

customizadas, de sistemas a serviços. A Bosch Rexroth está criando um ambiente inovador 

para aplicações totalmente conectadas. A empresa oferece para seus clientes componentes e 

sistemas hidráulicos, acionamentos elétricos e controles, além de tecnologias de acionamento 

http://www.boschrexroth.com/
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linear e de montagem, incluindo software e interfaces para a Internet das Coisas. Com presença 

em mais de 80 países, a companhia obteve com seus mais de 31 mil colaboradores um 

faturamento de aproximadamente 6,2 bilhões de euros em 2021.  

No Brasil, a Bosch Rexroth Ltda. possui uma sede em Itatiba/SP, uma unidade fabril em 

Pomerode/SC, regionais de vendas próximas aos mais importantes mercados brasileiros e 

Distribuidores Autorizados situados nas principais cidades do país.  

Para saber mais, visite:  www.boschrexroth.com, www.boschrexroth.com.br 

 

O Grupo Bosch é líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços. A empresa emprega 

aproximadamente 402.600 colaboradores em todo o mundo (posição de 31.12.2021). A 

empresa gerou vendas de 78,7 bilhões de euros em 2021. As operações do Grupo estão 

divididas em quatro setores de negócio: Soluções para Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens 

de Consumo e Energia e Tecnologia Predial. Como uma empresa líder em IoT, a Bosch oferece 

soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes, Indústria 4.0 e mobilidade conectada. A 

empresa busca por uma mobilidade sustentável, segura e fascinante e utiliza sua expertise em 

sensores, software e serviços, assim como sua própria nuvem de IoT para oferecer aos seus 

consumidores conectados múltiplas soluções a partir de uma única fonte. O objetivo estratégico 

do Grupo Bosch é disponibilizar inovações para uma vida conectada com produtos e soluções 

que contêm inteligência artificial (IA) ou que foram desenvolvidos ou fabricados por meio da IA. 

Com isso, a Bosch aprimora a qualidade de vida em todo o mundo com produtos e serviços 

inovadores concebidos para fascinar e, assim, cria "Tecnologia para a Vida". O Grupo Bosch é 

composto pela Robert Bosch GmbH e cerca de 440 subsidiárias e empresas regionais presentes 

em aproximadamente 60 países. Incluindo os representantes de vendas e serviços, a rede 

global de produção, engenharia e vendas da Bosch abrange quase todos os países do mundo. 

Com mais de 400 localidades no mundo, o Grupo Bosch é neutro em carbono desde o primeiro 

trimestre de 2020. A base para o crescimento futuro da organização é sua força inovadora. Em 

128 localidades ao redor do mundo, a Bosch emprega 76.100 colaboradores na área de 

pesquisa e desenvolvimento, sendo que 38 mil são engenheiros de software. Mais informações: 

www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse 

Com mais de 65 anos de história com o Brasil, Grupo Bosch emprega atualmente no país cerca 

de 8.800 colaboradores e registrou, em 2021, um faturamento líquido de R$ 6,9 bilhões com a 

oferta de produtos e serviços para os setores Soluções para Mobilidade, Tecnologia Industrial, 

Bens de Consumo e Energia e Tecnologia Predial. As operações do grupo na América Latina 

empregam cerca de 10.500 colaboradores que contribuíram para gerar um faturamento de 9,2 

http://www.boschrexroth.com/
http://www.boschrexroth.com/
http://www.boschrexroth.com.br/
http://www.twitter.com/BoschPresse
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bilhões de reais, incluindo as exportações e vendas das empresas coligadas. Para mais 

informações: www.bosch.com.br, www.bosch-press.com.br. 

 

http://www.boschrexroth.com/

