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Rexroth az
energiahatékonyságért
A 4EE-koncepción keresztül a Rexroth egyedülálló kompeten-

technikát a géphez optimalizálva, energiahatékony komponen-

ciával rendelkezik az energiahatékony és környezetbarát kom-

sekből felépítve tervezzük meg.

ponensek és rendszerek fejlesztésében.
A piaci elvárások egyre nagyobb termelékenységet követelAz egyre szigorodó környezetvédelmi normák betartásához

nek meg a berendezésektől, mely eléréséhez rendszereink,

már a tervezési fázisban szükség van a gép rendszertechni-

robusztus komponenseink szintén ideális megoldást kínálnak.

kai szemszögből történő vizsgálatára, melynek során a hajtás-

Energetikai alapú
rendszertervezés
Teljes rendszerszintű
vizsgálat, tervezés,
szimuláció és tanácsadás

Energiahatékony
komponensek

Energiavisszatáplálás

Energia
igény szerint

Optimalizált
hatásfokú termékek
és rendszerek

Fölösleges energia
visszatáplálása
és tárolása

Igény szerinti
energiabevitel,
stand-by üzem

Alkalmazhatóság a gép teljes életciklusa alatt

Koncepció

Tervezés

Gépépítés

Üzembe
helyezés

Gyártás/
Üzemeltetés

Utólagos
beépítés

Az energiahatékonyság mértéke

4EE alkalmazása:

Energetikai alapú rendszertervezés

Energia igény szerint

Energiahatékony komponensek
Energia-visszatáplálás

A gép életciklusa

• Energetikai
optimalizálás
• Retroﬁt
• TCO
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Iparágak

A Rexroth a mobil gépek gyártóinak nemzetközi beszállítója-

lika hajtásainkat, egyedi- és sorozatmegoldásainkat: többek

ként különös hangsúlyt fektet a folyamatos kutatás-fejlesz-

között a magas- és mélyépítő gépek, útépítőgépek, kotrók,

tésre, az innovatív ötletek gyakorlati megvalósítására.

rakódók, traktorok, betakarítógépek, erdészeti gépek, kommunális járművek, teherautók, járműfelépítmények, buszok

Saját tesztjárműparkunk gépjárművein folyamatosan fejleszt-

és útfenntartó- gépek hajtás- és vezérléstechnikai alkalma-

jük a jövőbeli igényeknek megfelelő kerék- és munkahidrau-

zásaihoz.

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI GÉPEK

ANYAGMOZGATÓ GÉPEK

KÖZÚTI ÉS KOMMUNÁLIS JÁRMŰVEK
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Termékek és rendszerek

HVT

Szivattyúk és
motorok

Hydromechanical
Variable Transmission






Kompakt
hidraulika

Mobil
vezérlések

Hajtóművek

Mobil elektronikai rendszerek

HLB

Kiegészítő
elemek

High Level
Braking






Akár 20 százalékkal kevesebb üzemanyag-fogyasztás
Fokozatmentes hajtás
Munkapont-optimalizálás
Nyomatékváltókkal kompatibilis helyigény

Rövidebb
féktáv
Rö
id bb féktá
Kiválóan adagolható fékerő
Kopásmentes fékezés
Egyéb komponensek hozzáadása nélkül

HTA

HFW

Hydraulic Traction
Assistant

Hydraulic FlyWheel

HSS
Hydraulic Start-Stop







Az üzemanyag takarékosságnak és a
megnövelhető raksúlynak köszönhető
nagyobb hatékonyság
Kb. 400 kg-mal kevesebb saját tömeg
Sebességfüggő automatikus kapcsolás (akár manuálisan is)
Kiváló irányíthatóság és mozgékonyság






Könnyen adaptálható a jármű
kialakításától függetlenül is
Hidraulikus hajtás kis sebességű
munkamenetben a komfortos
vezethetőség érdekében
Kis karbantartás igény

Downsizing
Conception







HET



High Eﬃciency
Traction Control



Dízelmotor méretének csökkentése
a gép munkateljesítményének
csökkenése nélkül
Megnövelt hatásfok




A dízelmotor túlpörgés elleni
védelme
A gép dinamikáját növelő erő
rásegítés
Energia-visszatáplálás
Üzemanyag-megtakarítás





Költségmegtakarítás a motorleállítások következtében
Egyszerű működésből adódó
könnyű kezelhetőség
Emissziós értékek betartását
segítő rendszer

Csökkentett dízelfordulat a teljes
funkcionalitás megtartása mellett
Üzemanyag-megtakarítás

DHC
Diesel Hydraulic
Control

HFD
Hydrostatic Fan
Drive System





Kipörgés által aktivált négykerékhajtás
Optimális tapadás terepen is
Standard elemek




Változtatható szállítású szivattyú és
kerékagymotorok
Széleskörű alkalmazhatóság






Szabadon elhelyezhető komponensek
Motorfordulatszámtól független
hűtőteljesítmény




Megfordítható forgásirány
Üzemanyag-megtakarítás

Optimalizált teljesítmény
Megnövelt rendszerdinamika




Üzemanyag-megtakarítás
Károsanyag kibocsátás csökkentése
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Alkalmazási területek

Termékeink, rendszermegoldásaink széles körben ismertek a

maximális biztonságot garantálnak ügyfeleink részére. Ter-

járműgyártók körében.

mékeink megfelelnek a hatályos nemzeti és nemzetközi szabványoknak. Nemzetközi gépgyártók és minősítő társaságok

A több évtizedes jelenlétnek, tapasztalatnak és fejlesztések-

engedélyével rendelkeznek, így problémamentesen integrál-

nek köszönhetően a Bosch Rexroth termékportfóliója a vi-

hatók bármely gépi megoldásba. Innovatív, energiahatékony

lágon mindenhol elterjedt a mobil hidraulikus alkalmazások

termékeink, rendszereink sorozatgyártás előtt üzemi körül-

területén is. A kiváló minőségnek, szervizháttérnek, pótal-

mények között (gépgyártók együttműködésével) kerülnek

katrész-ellátásnak köszönhetően vezető piaci szerepet tölt

tesztelésre kifejezetten erre a célra fenntartott Bosch Rex-

be az egész világon. Átfogó minőségirányítási rendszereink

roth mobil géppark segítségével.
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Szervizszolgáltatásaink

A Bosch Rexroth nemcsak egységeket és rendszereket szállít,
hanem egyúttal megfelelő szervizszolgáltatást is kínál.
Előnyök:
 a nem tervezett gépleállások csökkentése
 a gép megnövekedett rendelkezésre állása
 növelt várható gépélettartam

Pótalkatrészek
Raktárainkból axiáldugattyús egységek pótalkatrészeit akár 24 órán
belül szállítjuk. Egyéb termékeinkhez is rövid határidővel biztosítunk
alkatrészeket, javítókészleteket.

Javítások
Budapesti szervizünkben szervizmérnökeink állnak rendelkezésükre.
A javított egységek tesztelését 200 kW teljesítményig a legújabb fejlesztésű hidraulikus próbapadunkon végezzük.

Főegységek
A világ vezető gépgyártói a Rexroth egységeit építik be gépeikbe.
A gyártói adattáblával ellátott egységek beazonosításában, cseréjében,
javításában is számíthat szakembereink közreműködésére.

Bosch Rexroth Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 104.
Tel.: +36 1 4223-200
Fax: +36 1 4223-201
E-mail: sales@boschrexroth.hu
www.boschrexroth.hu
Szerviz
Tel.: +36 1 4223-230
E-mail: service.hidraulika@boschrexroth.hu
Értékesítés:
Tel.: +36 1 4223-221
E-mail: sales.ma@boschrexroth.hu
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