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Amit kínálunk

3D tervezés a gyors, pontos  
helyszíni szerelés érdekében
 
 
A Bosch Rexroth munkatársai az áttekinthető, köny-
nyen szerelhető csőszerelés érdekében 3D modellben 
elkészítik a berendezés hidraulikus csővezetékrend-
szerét, beleértve a hidraulikus csöveket, tömlőket és 
azok rögzítéseit. A modellezésnél maximálisan figye-
lembe veszik a berendezés elemeinek szerelhető-
ségét, az áramlási viszonyokat és természetesen az 
esztétikát is. Ezzel a módszerrel a helyszíni mun-
kavégzéskor rengeteg idő megtakarítható, mivel a 
szerelendő egységeket a Bosch Rexroth telephelyén, 
milliméteres pontossággal előszerelve legyártják, a 
helyszínen csupán az összeszerelést kell elvégezni, 
ezáltal is csökkentve a helyszíni telepítés költségeit és 
a berendezés állásidejét.



Hullámosítómű csőszerelése 
 
 
A berendezés a csőszerelés szempontjából több 
egységből áll, amelyet egy hidraulikus tápegység 
működtet. A rendkívül kompakt gép csőhálózatának 
megtervezését a Bosch Rexroth szakemberei 3D 
modell segítségével a berendezés tervezőivel szo- 
rosan együttműködve készítették el, megkönnyítve 
és felgyorsítva ezzel a helyszíni telepítési időt. A 
papíripari gépeknél különösen fontos az olajszivár-
gás minimalizálása, melyet cseppmentes csőkötés-
sel sikerült teljes mértékben megvalósítani.

Referenciák

Hónológép hidraulikus  
rendszerének modernizálása 
 
A konstrukció három közel azonos egységből áll, 
amelyeket egy hidraulikus tápegység működtet. A 
feladat során, a meglévő és elavult csőhálózat 
szakszerű eltávolítását követően került sor az új, 
több különböző átmérőjű vezetékek tervezésére, 
gyártására, majd helyszíni szerelésére. 
Az autóipari gyártósoroknál különösen fontos és 
egyúttal alapvető elvárás, hogy a karbantartási, 
javítási munkálatok rendkívül rövid idő alatt, olajfo-
lyás nélkül megvalósulhassanak. Ennek érdekében 
az acélcsövek végeire egy csőperemezőgéppel 
csatlakozófelületet alakítottunk ki, amelyeket tömí-
tőgyűrűk közbeiktatásával csőcsavarzatokkal kötöt-
tünk össze. A végeredmény cseppmentes csőkö-
tés. Összességében több mint 250 m csövet 
használtunk fel. 

Vulkanizáló hevederprések  
hidraulikus rekonstrukciója

A végrehajtott rekonstrukció eredményeképpen 
csökkent a prés mellékideje, melynek köszönhető-
en nőtt a termelékenysége és egyúttal jelentősen 
csökkent az energiafelhasználása, továbbá meg-
szűnt a folyamatos olajszivárgás is.  
A projekt megvalósításától a prés kapacitásának 
növekedését, valamint az energiafelhasználás 
csökkenése mellett annak hiba- és olajfolyásmen-
tes működését várta el megrendelőnk. Berende-
zésünket az energetikai szempontok figyelem-
bevételével, 4EE alapelveink szerint állítottuk 
össze, mellyel a hagyományos rendszerekhez 
képest, alkalmazástól függően 20-80 százalékos 
energiamegtakarítás érhető el. Ezáltal hosszútávon 
jelentős költséget takaríthatunk meg, javítva ezzel a 
beruházás megtérülési mutatóit.


