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Tudta?

▶
▶ A mezőgazdaság és erdészet, az építőipar és anyagmozgatás területén működő munkagépek jelentős részében Rexroth hajtás- és/vagy vezérTudta?
léstechnika
található.
▶ A mezőgazdaság
és erdészet, az építőipar és anyagmozgatás területén működő munkagépek jelentős részében

▶▶ Több Rexroth
mint 500 gépgyártó
különböző
színűre festett egységeinek
hajtás- és/vagy
vezérléstechnika
található.bármelyike kiváltható eredeti Rexroth adattáblával rendelkező termékkel.
▶▶ 17
000
cikkszámnyi
pótalkatrész
a
Bosch
Rexroth
nürnbergi
gyárából
akár 24 óránbármelyike
belül kiszállításra
kerülhet.
▶ Több mint 500 gépgyártó különböző színűre festett
egységeinek
kiváltható
eredeti Rexroth adattáblával

▶▶ 1050 különböző axiáldugattyús egységet komplett cseredarabként 4 napon belül beszerezhet.

rendelkező termékkel.
▶ 17–18 000 cikkszámnyi pótalkatrész a Bosch Rexroth nürnbergi gyárából akár 24 órán belül kiszállításra kerülhet.
▶ 1050 különböző axiáldugattyús egységet komplett cseredarabként 4 napon belül beszerezhet.
A legnagyobb gépgyártók már a Rexrothot választották. Forduljon közvetlenül a gyártóhoz! Kollégáink várják jelentkezését.
▶ Az elmúlt 15 év legnagyobb darabszámban gyártott egységeinek pót- és cseredarabjait a Rexroth eShopon keresztül
bármikor megrendelheti.
▶▶ Az elmúlt 15 év legnagyobb darabszámban gyártott egységeinek pót- és cseredarabjait a Rexroth eShopon keresztül bármikor megrendelheti.
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„Új lendületben a mobil hidraulika”

Kedves Olvasó!

Gyors megállás

Hosszú idő után örömmel jelenthetjük ki,

akár hibrid hajtásmegoldások előnyeit

a vevőspecifikus megoldások egyénre

hogy a mobil alkalmazások piaca új

a gépépítők a traktoroktól kezdve

szabott szoftvereken keresztül történő,

lendületre kapott. Ezt tapasztaltuk

a villástargoncákon keresztül egészen

egyszerű és gyors, de mégis felhasználó-

az anyavállalatunk által szervezett nagy-

a markolókig kihasználják.

barát alkalmazásainak tervezése és

szabású MOBILE 2017 rendezvényen is.

gyártása. Óriási változás ez a konvencio-

A több mint 700 iparági részvevő vissza-

Mindezek mellett a munkagépeknél is

nálisnak mondott hidraulikus technológi-

jelzése igazolja az esemény óriási sikerét.

egyre nagyobb szerepet kapnak a háló-

ában. A mobil hidraulika azonban készen

Hogyan érjük el az elektronifikáció,

zatba kapcsolt megoldások, amelyeket

áll a digitalizáció kihívására.

a hálózatba kapcsoltság vagy a bizton-

főként a logisztika és a diagnosztika

ságtechnika következő szintjét? Egyik

területén hasznosíthatnak ügyfeleink.

Ács István

legnagyobb iparági szállítóként a Bosch

Az automatizált megoldások, mint

ügyvezető igazgató

Rexroth ezen a szakmai konferencián

például a fékellenőrzési és a vezetési

Bosch Rexroth Kft.

mutatta be legújabb elektromos és

asszisztens alkalmazás is támogatja

Amikor búza- vagy kukoricaaratásnál egy fémből készült ide-

meg. A rendszer így élethosszig tartó mezőgazdasági munkára

gentest kerül az aprítógépbe, a drága aprítódob megsérülhet.

is alkalmas. További előnye, hogy a hidraulikus gyorsmegállás

Azok a mechanikus megállítórendszerek, amelyek az előprése-

egyéb pótlólagos fékszelep nélkül működik. A funkció kizárólag

lő-rendszert horgokkal állítják meg, sérülésre hajlamosak,

zárt körű, speciálisan illesztett axiáldugattyús egységek gyors

növelik a kopás veszélyét, és ráadásul kézzel nyithatók.

meghajtását célozza, ami jelentősen csökkenti a rendszer

E célból fejlesztette ki a Bosch Rexroth a John Deere-rel közös

összetettségét.

automatizált, jövőbe mutató termékeit és

a felhasználókat a jobb kezelői komfort

megoldásait.

elérésében. Természetesen ezekkel a

Az eredmény: a HyStoppal a gépgyártóknak

Az elektronifikáció szinte minden termék-

megoldásokkal nagyobb biztonságot

extrém magas fordulatszámnál is. A rendszer szinte kopásmen-

kevesebb építési térre van szükségük, a rend-

családban és megoldásban kézzelfog-

tudunk elérni.

tesen dolgozik: a gyakorlati teszt alatt a mérnökök említésre

szer könnyebb, mint más vészmegállító alkalma-

ható. Az elektronikusan vezérelt hidrosz-

Célunk a hatékonyság növelése, a gyár-

méltó elhasználódást még 10 000 kioldás után sem állapítottak

zások, legyen az mechanikus vagy hidraulikus.

tatikus menethajtások vagy más digitális,

tástechnológia egyszerűsítése, továbbá

hidrosztatikus megállítórendszerét, a HyStop-rendszert. Ez
gyorsan és ennek ellenére gyengéden fékezi le a hengert – akár

Vezércikk
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A mélyére
ásunk
Amíg a gépipari szereplőket napjainkban a legújabb ipari trend, az Ipar 4.0
foglalkoztatja, addig a mobil munkagépek gyártói felé az elvárás szinte állandó:
évről évre hatékonyabb, biztonságosabb és rugalmasabb gépekre van szükség, s mindemellett természetesen egyre nagyobb teret nyer a mobil munkagépek közötti kommunikáció fejlődése is. Szőke Gáborral, a Bosch Rexroth
Kft. kereskedelmi vezetőjével beszélgettünk.
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Hogyan látja az energiahatékonyság, a kezelői biztonság

elengedhetetlen a munkagép hosszú távon megbízható

és komfort területén jelentkező, egyre növekvő vevői

működése szempontjából.

elvárásokat?
Egyértelműen kijelenthető, hogy a fejlesztések legfőbb

A Rexroth milyen új termékekkel és alkalmazásokkal

mozgatórugója a gépbiztonság és az ergonómia mellett az

támogatja ezeket az elvárásokat?

energiahatékonyság. Mindannyiunkat foglalkoztat, men�-

Kapcsolódva az előzőekhez mindenképpen az „elektronifi-

nyi gázolajat használnak fel gépeink, hiszen minden üze-

kációt” szeretném kiemelni. A termékek elektronikai

meltető arra törekszik, hogy egységnyi munka elvégzésé-

komponensekkel történő mind magasabb fokú ellátottsága

hez a lehető legkevesebb üzemanyagot kelljen tankolnia,

óriási lehetőségeket hordoz magában. Gondoljunk csak a

vagy akár adott mennyiségű üzemanyaggal a lehető leg-

manapság divatos szóvá vált Ipar 4.0-ra. Ennek az analógiája a

több munkát lehessen elvégezni. Báró de Coubertin mottója

mobil járművek területén is megfi-

itt is alkalmazható: „Gyorsabban, magasabbra, erősebben.”

gyelhető. Már sok-sok éve létez-

Kiegészítésként annyit tehetünk hozzá a gépek üzemeltetői

nek GPS-alapú rendszerek a

nevében, hogy mindezt a lehető legkevesebb energia fel-

mezőgazdaságban, amelyek

használása mellett.

a munkagépek centiméter

A Rexroth már évtizedek óta nagyon komoly összegeket

pontosságú vezérlését

fordít a kutatás-fejlesztésre, melynek eredményeképpen

teszik lehetővé. Itt sincs

partnereinknek egyre fejlettebb megoldásokat tudunk

másról szó, mint arról, hogy

kínálni. Biztosan ismerős már (legalábbis ebben bízom) a

a gép és azok részegységei

Rexroth 4EE programja. A munkagépek hatékonyságát

egy felügyeleti rendszerrel

összességében csak kis részben a beépített komponensek

kommunikálnak.

hatásfoka határozza meg. Ennél jelentősebb hatással bír az

Termékeinket annak érde-

energetikai rendszertervezés, melynek eredményeképpen

kében is fejlesztjük, hogy

a munkát végző fogyasztókhoz (munkahengerek, hidromo-

meg lehessen valósítani az

torok) annyi energiát juttatunk el, amennyire éppen szük-

aktív állapotfigyelést vagy

ség van. A felhasznált energiából pedig a lehető legtöbbet
igyekszünk visszanyerni és újrahasznosítani.
Büszkék vagyunk arra a gépparkra is, amely kifejezetten a
fejlesztéseink valós körülmények közti tesztelését segíti.
Egy 24 járműből álló géppark áll a fejlesztő munkatársak
rendelkezésére, ahol a jövő hajtástechnikai megoldásait
teszteljük és fejlesztjük. Ennek eredménye például az is,
hogy a jól bevált hidraulikus vezérlés alapú hajtástechnikai
megoldásainkat át tudjuk ültetni elektronizált platformokra. Gondolok itt a kerékhajtásoknál jól bevált „DA”
vezérlésekre: már sikerrel alkalmaztuk a gyakorlatban az
ún. eDA vezérlést, amely nem más, mint a hagyományos DA
vezérlés esetében hidraulikusan megvalósított szabályozási logikának az elektronikus, szoftveralapú leképezése.
Óriási kihívás a meglévő hidraulikus szabályzások„elekt
ronifikálása”, , mely rengeteg olyan felhasználói előnyt
hordoz magában, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ennek köszönhetően az üzembe helyezésre fordított
idő extrém módon lerövidül, vagy az utólagos finomítások egyszerűbben megoldhatók, és a kevesebb tolattyú,
visszacsatolás, düzni stb. miatt a megbízhatóság is
javul. Onnantól kezdve, hogy nem rugókkal, tolat�tyúkkal, düznikkel kell a szabályzást megvalósítani,
egyszerűbb lehetőségek nyílnak arra is, hogy felhasználóbarátabb karakterisztikát programozzunk. Természetesen az alaptermékek: a szivattyú és a hidromotor továbbra is meghatározó elemei a hajtásnak, vagyis
ezek magas minősége és megbízhatósága, robusztussága

▶▶ Szőke Gábor, a Bosch
Rexroth Kft. kereskedelmi vezetője

▶
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meghibásodás-előrejelzést úgy, hogy a gépgazda vagy

út végén, és mindennap teszünk azért, hogy még magasabb

szervizpartner telefonján vagy számítógépén nézi az elekt-

szintű kiszolgálást nyújthassunk. Ma már képesek vagyunk

rohidraulikus rendszer működésével kapcsolatos paramé-

gépgyártói cikkszám alapján a Rexroth termékeket beazo-

tereket, és akár előrejelzéseket és figyelemfelhívó figyel-

nosítani, és több mint 1300 cikk esetében a nürnbergi

meztetéseket is kap arra vonatkozóan, hogy milyen

gyártóbázisunkból néhány nap alatt tudunk annak megfe-

meghibásodás várható a közeli jövőben. Ahhoz, hogy

lelő csereszivattyút vagy motort szállítani. Folyamatosan

ezeket lehetővé tegyük, fejlesztenünk kellett a szenzoriká-

bővítjük a nürnbergi kapacitást, a következő ugrást ez év

ban, létre kellett hoznunk olyan részegységeket, amelyek

végére tervezzük. Jövő évben megkezdjük a program mobil

képesek egymással kommunikálni, integrálnunk szüksé-

vezérlésekre történő kiterjesztését is. Az Aftermarket

ges a legmodernebb elektronikus készülékeket a már

jellegű igények hatékonyabb kiszolgálását célozza az is,

meglévő high-tech termékeinkbe, és nem utolsósorban

hogy fejlesztjük szervizpartneri hálózatunkat: partnereink

lehetővé kellett tenni a méréskiértékelést, továbbá annak

is képesek lesznek majd gyári minőségű javításokat

szoftveres analizáló és előrejelző hátterét. A fejlesztések

végezni, így csökkentve a javítással eltöltött időt, és

során természetesen nagy segítség a Bosch autóiparban

növelve a gépek rendelkezésre állását.

szerzett óriási tapasztalata és a Bosch Engineering GmbH-

További fejlesztésbe is belevágunk idén: az ősztől kezdő-

Know-how
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val való együttműködés.
Hogyan érik el a magyar kisvállalkozókat?
Szervizpartneri hálózatunk kiépítésén folyamatosan dolgozunk, és standardok kialakítását
tűztük ki célul. A gépgazdák és a mi érdekünk
közös ebben az ügyben is: magas színvonalú

„Az új berendezések hajtástechnikájának megtervezésekor tervezőink segítik a megrendelői
elképzelések megvalósítását, legyen szó akár
prototípusokról, akár nagyobb szériákról.”

javítási szolgáltatás szükséges ahhoz, hogy a
gép használatakor ne legyen gond. Az Axiál
Kft.-vel elsősorban a mezőgazdasági gépek elektrohidrauli-

dően elindítjuk a fogaskerék-szivattyúk hazai összeszere-

kus alkatrészeinek szállítására vonatkozóan kötöttünk

lését. Az elmúlt időszakban végzett piackutatás és vissza-

megállapodást. Közösen tervezzük a kapcsolat további

jelzések alapján egyértelművé vált számunkra, hogy a

fejlesztését úgy, hogy a gépek üzemeltetőinek megelőző

fogaskerék-szivattyúk esetében kínált szállítási határidők

karbantartási szolgáltatásokat is nyújtani tudjunk.

csak kis részben felelnek meg a piaci elvárásoknak. Anyavállalatunktól lehetőséget kapunk, hogy az F építési nagy-

Van olyan programjuk, amely kimondottan az egyedi

ságú fogaskerék-szivattyúkat budapesti szervizünkben,

igények kiszolgálását segíti?

arra kiképzett kollégák közreműködésével pár órán belül

Külön kell választanunk az új gépek megvalósítását és a

összerakjuk, így elégítve ki az egyedi vevői igényeket.

szervizjellegű igényeket.

Örömmel jelenthetjük be, hogy a Rexroth leányvállalatok

Az új berendezések hajtástechnikájának megtervezésekor

közt elsőként vezethetjük be ezt az összeszerelési koncep-

mérnökeink segítik a megrendelői elképzelések megvalósí-

ciót, mellyel célunk a gyors és rugalmas kiszolgálás megva-

tását, legyen szó akár prototípusokról, akár nagyobb széri-

lósítása.

Csavarozók gépi képességvizsgálata

téseinket is, amelyek még a katalógusokban sincsenek

Melyik projektjükre a legbüszkébb és miért?

jelen. Az elmúlt években volt példa mindegyikre: egyedi

Minden projektünkre és kezdeményezésünkre büszke

Az elmúlt időszakban a Bosch Rexroth Kft. automatizá-

minőségi követelményeket (cmk>1,67). A mérőeszköz

hidraulikus hajtást fejlesztettünk egy erdészeti berende-

vagyok, nem szeretnék egyet sem megkülönböztetni a

lási szerviz részlege dinamikus fejlődésen ment

az ellenőrzésen felül lehetőséget biztosít a csavarozók

zéshez, majd ennek elektronikus rendszerének tervezésére

többitől. Tevékenységünk tükrözi azt az erőfeszítést,

keresztül. Ennek keretein belül beszerzésre került egy

mérőrendszerének finomhangolására is. A méréseket

is felkérést kaptunk. Elektronikus vezérléseinkhez a hazai

melyet 2014-ben tűztünk ki célul magunk elé, vagyis:

mérőberendezés, amellyel lehetővé válik a Rexroth

javasolt minimum évente egyszer vagy egymillió csava-

szoftverfejlesztést is megvalósítottuk, melynek eredmé-

„Legyen velünk jó együtt dolgozni”. Annak érdekében

kézi és moduláris csavarozók gépi képességvizsgálata.

rozási ciklusonként elvégezni a csavarozógépek megfe-

nyeképpen akár a teljes gép hajtástechnikájának elektro-

fejlesztjük kollégáinkat, szervezetünket, folyamatainkat,

Az MFU/MCT vizsgálat elvégzésével ellenőrizhető,

lelő minőségű működése érdekében.

mos vezérlését el tudjuk látni, de akár más gyártmányú

hogy a partnereink kiszolgálása egyre magasabb szinten

hidraulikus rendszert is tudunk vezérelni Rexroth elektro-

történhessen meg. Természetesen tisztában vagyunk azzal,

nikával és az arra megírt szoftverrel. Természetesen soro-

hogy az út vége még messze van, és a változó piaci környezet

zatgyártásra is van bőven példa, a közös fejlesztések és

miatt nekünk is folyamatosan változnunk szükséges. Sok

együttműködés meghozza gyümölcsét.

esetben azonban lehetőségünk adódik ezeket a változásokat

Az Aftermarket területünkön az elmúlt időszakban óriási

generálni. Az idei évi Iparági Napok rendezvényünkön ismét

lépéseket tettünk. Az elmúlt évekhez képest lehetőségeink

olyan újdonságokkal szolgálunk partnereinknek, melyek

már ma is hatalmasak, természetesen még nem vagyunk az

meghatározzák a következő évek fejlesztési irányát.

ákról. Rendelkezésre tudjuk állítani akár a legújabb fejlesz-

hogy az adott berendezés tudja-e teljesíteni az elvárt
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Átalakulóban
a hidrosztatikus
menethajtás
Méretezhető funkciók elektronikus hajtásokhoz
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Hibrid/
Elektromos

Elektromos

Teljesíténymegosztó
technológia

Hidrodinamikus
technológia

Hidrosztatikus
technológia

< 19 kW

< 56 kW

< 100 kW

< 130 kW

Egyre szigorúbb kipufogógáz emissziós törvények, a kisebb üzemanyag-fogyasztás
miatt csökkenő üzemeltetési költségek, valamint további komfort a kiegészítő funkciókon
keresztül: a Bosch Rexroth a mobil munkagépek ezen piaci követelményeinek a Rexroth
elektronikusan vezérelt hidrosztatikus menethajtásai teljes mértékben megfelelnek.

< 200 kW

< 400 kW

> 400 kW

▲▲ 2. ábra: Hajtástechnológiák és trendek a különböző dízel
teljesítményosztályokban

A jövőben az elektromos hajtás továbbra is szerepet játszik
majd a kisebb munkagépek körében, mivel itt – az elektromos hajtású villástargoncák egykor legyártott nagy száma
miatt – a műszaki fejlettség és a méretgazdaságosság befolyásolja a költségeket. Más részről viszont a nagyon nagy
teljesítményt igénylő területeken (például bányászat) az

Az elektronikus és hidraulikus komponenseket tartalmazó

elektromos megoldások vannak túlsúlyban.

termékcsomag szabványok és megfelelő műszaki eszközök
segítségével egyszerűsíti a kivitelezést. Az egyértelmű,

A közepes teljesítményosztályoknál a közeljövőben

moduláris szoftverstruktúra a bővíthetőségre összponto-

továbbra is a hidrosztatikus hajtástechnológiák jelentik

sít. Az elektronizált hidraulikus komponensek a gyártóspe-

a gazdaságos megoldást, mivel túlzottan kis mérete miatt

cifikus elektronikus megoldásokat is támogatják.

a piac önmagában nem képes előmozdítani az elektromos
hajtások alapvető fejlesztését.

A kerekes rakodók, a teleszkópos rakodók és az egyéb

▲▲ 1. ábra: Hidrosztatikus menethajtású gépek

munkagépek körében – a 90 kW-os teljesítményosztályig –

A hidrosztatikus technológián alapuló – hidraulikus szi-

a hidrosztatikus hajtások többségben vannak más megol-

vattyúból és hidraulikus motorból álló – egyszerű hajtás-

dásokhoz képest (1. ábra). Segítségükkel a kimeneti hajtás

koncepcióknál a hidrosztatikus DA vezérlés azért fontos,

nyomatéka a fordulatszámtól függetlenül változtatható.

mert egyszerű optimalizálás és karbantartás, valamint

A végfelhasználók elégedettek a jármű megfelelő,

robusztus kialakítás jellemzi. Ezért a feltörekvő piacok

a menetirányváltások közötti mozgásával és a komoly

esetében is megfelelő megoldásnak számít. A DA vezérlés

üzemanyag-megtakarítással, ami a munkaciklus részeiben

elektronikus alternatívája az új piaci ösztönzőkhöz kapcso-

tapasztalható.

lódik. A dízelmotorok méretcsökkentését és a maximális

Manapság a hidrosztatikus menethajtások már a magasabb

nyomaték alacsonyabb sebességtartományok felé való

dízel teljesítményosztályokban is egyre jelentősebbé vál-

eltolását mutató trend például csökkenti az elektronikus

nak, és kezdik felváltani az eddig meghatározó hidrodina-

vezérlésű dízelmotorok fékezőnyomatékát és teljesítmény-

mikus hajtásokat. Egyes gyártók már a 130 kW feletti osz-

tartalékát. A korszerű rendszermegoldásoknál tehát fejlett

tályban is kihasználják a hidrosztatikus hajtáskoncepció

túlterhelés és lefulladás elleni védelemre van szükség.

előnyeit. A piaci trendet itt egy teljesítménymegosztó

Közéjük tartoznak a hajtómű-architektúrák, a több hidromo-

technika jelenti, ami a mechanikus teljesítményágat egy

toros megoldások vagy a váltófokozatok közötti kapcsolási

hidrosztatikus teljesítményággal egészíti ki (2. ábra).

stratégiák és a hajtáshoz szükséges elektronikus vezérlés.
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▲▲ 3. ábra: DA vezérlés

Hajtásláncok csoportosítása a rendelkezésre álló szoftverek tekintetében
Ez fokozza az elektronikai megoldások elfogadottságát

MOTOR

2020-ra a Rexroth jelenlegi értékesítési csatornája két

A6
DA

részre oszlik majd a DA piacon: a Bosch Rexroth által vagy

ρH

Kiszorítás

Vg

Magas nyomás

ρH

Magas nyomás

ηD

a gépgyártó által felszerelt elektronikusan vezérelt techno-

Vg max

Vg min

lógiára és a hagyományos hidraulikus piacra. Az elektroni-

Nem elérhető

kus vezérlés az erősebb, összetettebb hajtási architektúrák
és az alacsonyabb teljesítményosztályok irányába terjed.
A feltörekvő piacok robusztusság és egyszerű karbantarthatóság iránti igénye azonban változatlan.

ηD

Kiszorítás

Összességében olyan helyzetről beszélhetünk, amelyben

Vg

a hidraulikus vezérlés és az elektronikus vezérlés egyaránt
jelen van a piacon, és – középtávon – ott is marad.

Hajtási architektúrák
alap
összetett

A4
DA

Elektronikus vezérlés

Hidraulikus vezérlés

a mobil munkagépeknél.

A4

DA

A6
A6

HA
DA

Emellett az elektronikus vezérlések energiatakarékos

A Bosch Rexroth a különböző technológiák, illetve az

környezetbarát stratégiák útján javítják az összhatásfokot.

összetettség és az értékteremtés különböző szintjei közötti

Az elektronikus vezérlés elősegíti a végfelhasználói igé-

választás lehetőségét kínálja a gépgyártóknak. Az átfogó

nyekhez és a különböző géptípusokhoz való könnyű alkal-

termékprogram megfelel a testreszabott megoldások köve-

mazkodást is.

telményeinek, és magában foglalja a teljes skálát az egyedi

DA vezérlésnél (3. ábra) a hajtási sebességgel arányos

komponensektől kezdve a teljesen beprogramozott, kulcs-

vezérlőnyomás generálódik és jut el egy axiáldugattyús

rakész megoldásokig (4. ábra).

A gépgyártók a szoftver újraprogramozása és ellenőrzése

szivattyúhoz. A kibillentési szöget a vezérlőnyomás, a

▶ A gyártók a gépkoncepció és a célpiac szerint választják

nélkül tudják a gépi és dinamikai paramétereket kiválasz-

rugóerők és az üzeminyomás-függő visszabillentési erők

a hidraulikus vagy az elektrohidraulikus technológiát.

tani. E szoftvermegoldások nyílt és bővíthető formában is

egyensúlya határozza meg. Ily módon a járművezető a

▶ Az elektronizált megoldásoknál Ön választ a teljesen

rendelkezésre állnak.

dízelmotor fordulatszámával könnyen szabályozhatja a gép

előprogramozott alapváltozat és a kiterjeszthető funkciók-

vonóerejét és sebességét.

kal rendelkező, nyitott és bővíthető változat között.

A hidraulikus motor vezérlése is hidraulikusan történik

▶ Az értékteremtési skála a beépítésnek megfelelően konfi-

tisztán az üzemi hidraulika nyomás útján vagy az üzemi és
a szivattyú vezérlőnyomás kombinációjával. Ezeket az

Komponens

Vezérlés

A4-ET

RC12-10 +
hajtásvezérlés
Control DRC

A6-EP

SRC-eDA
Drive
Control eDA

Komponens

Vezérlés

Vevői igény

▲▲ 4. ábra: Rexroth megoldások az architektúrákra, technológiákra
és értékteremtési szintekre

Az eDA csomag tartalma

Vezérlőelektronika – hardver

gurált egyedi komponensektől (pl. szivattyúk) az elektroni-

Az egyszerű hajtási architektúrákhoz a Bosch Rexroth eDA

A BODAS készletbe tartozó SRC-eDA vezérlő hidrosztatikus

kus vezérléssel és szoftverrel ellátott, telepítésre kész

csomagot (elektronizált DA) kínál a hidraulikus vezérlők

menethajtás vezérléséhez készült. Szabadon beépíthető,

alapfunkciókat nagyon jól kell ismerni ahhoz, hogy mindez

rendszermegoldásokig terjed.

mellé. A csomagban beszabályozott elektronikai és hidrau-

továbbá tartalmazza a szükséges jellemzőket és biztonsági

leképezhető legyen az elektronika nyelvére.

A BODAS rendszer elektronizált DA vezérlése (eDA) a hid-

likus komponensek és funkciók érhetők el.

funkciókat.

Az elektronikus vezérlési koncepciók olyan rendkívül

raulikus vezérlési funkcióból jött létre és került kibővítésre

megbízható elektronikus komponenseken alapulnak,

az egyszerű hajtási architektúrákhoz. A kipróbált és tesz-

amelyek már milliószor bizonyítottak a gépjárműiparban.

telt DRC BODAS-hajtásszoftver összetett hajtási architektú-

Az elektronika költségei nagymértékben lecsökkentek.

rákhoz használható.

▼▼ Hajtásláncok csoportosítása a rendelkezésre álló szoftverek
tekintetében

Tisztán
hidrosztatikus

BODAS vezérlőcsalád

Menet közben
kapcsolható

Direkt
kerékhajtás

Összegző
váltómű

SRC
Kicsi
Fedélzeti biztonság
Egyedi elhelyezés
RC28-14/30
RC20-10/30
RC4-5/30

RC10-10/31

RC12-10/30

BODAS-hajtás eDA

BODAS-hajtás DRC
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A4VG 35-ös sorozat

A6VM 71-es sorozat

▶ Teljesen elektronizált

▶ Teljesen elektronizált

– Autóipari érzékelők (nyomás, szög, sebesség)

– Fordulatszám-érzékelő

– Elektronikus működtetés

– Elektronikus működtetés

– Biztonsági célra is

– Biztonsági célra is

– Határérték paraméterek megadása

– Határérték paraméterek megadása

– Beépítési dokumentáció
▶ Hatékonyság optimalizálva
▶ Terhelési ciklus 530 bar nyomásra optimalizálva

– teljes sebesség mellett

▶ Méret: 40, 56, 71, 90

– teljes áramlás mellett

Rugalmas és biztonságos
A menetelőszivattyúk következő generációját képviselő
A4VG új, 35-ös szériája kifejezetten az elektronizált menethajtás megoldásokhoz készült. A Bosch Rexroth emellett
teljes csomagot kínál az elektronikus gépvezérlésbe történő beillesztéshez. Valamennyi elektronikus interfész
szabványosított. Az üzemi nyomáshoz, forgási sebességhez
és elfordulási szöghöz szükséges érzékelők beépítettek,
illetve opcióként beépíthetők.

▶ 530 bar kapacitás
▶ Méret: 60, 85, 115, 150, 170, 215

más, maximális áramlás mellett) nincs szükség az
alkalmazásokhoz, így ebben a tekintetben is optimalizálható, melynek pozitív hatása van a méretre, tömegre és
költségekre.
A Rexroth elektronika, szoftver és szivattyú közösen egy
rendszermegoldást jelentenek. Az elektronizált hidraulikus komponenseket is probléma nélkül be lehet építeni a
meglévő elektronikus infrastruktúrákba.

A magas szintű vezérlési dinamika és a DA szivattyúktól
örökölt, meghatározott terhelésfüggő visszabillentés
legalább olyan teljesítmény mellett biztosítja a funkciók
szoftverre való átvitelét, mint a hidraulikus vezérlésnél.
Ily módon megvalósíthatók és optimalizálhatók a mechanikus váltási műveletek, továbbá kiigazítások végezhetők a
hajtási helyzet vagy a környezeti tényezők (pl. hőmérséklet) szerint. A nyomáslevágó funkció – más néven a veszteségmentes maximális nyomáshatárolás – szintén beépíthető a szoftverbe, és ennek köszönhetően rugalmasan
adaptálható.
Ily módon a vezérlési dinamika és a Rexroth szivattyúk jól
ismert, meghatározott terhelésfüggő visszabillentése
lehetővé teszi a mai hidraulikus vezérlők teljesítményének
bemutatását.
Az A4VG szivattyú 35-ös szériája biztonságtechnikailag
teljesíti az elvárt előírásokat. Rendelkezik az előírt monitoring struktúrával, a Bosch Rexroth pedig teljesíti a biztonsági szabványokban előírt megbízhatósági értékeket.
A gépkalibrálás egyszerűsítéséhez a Bosch Rexroth az
úgynevezett CalibrateHydraulics felhőszolgáltatáson
keresztül teszi elérhetővé a határérték paramétereket.
Ezek az adatok letölthetők a gépgyártó adatbázisába,
illetve kérés esetén a vevő rendelkezésére bocsáthatók, így
a gyártósoron vagy akár a mezőn közvetlenül lekérhetők.

Az eDA csomaggal a Bosch Rexroth egy olyan teljes
elektronikus hajtási megoldást vezetett be, amellyel
a hidrosztatikus menethajtások vezérlése könnyen
átállítható hidraulikusról elektronikusra. A gépgyártó
piaci viszonyaitól függően a hidraulikus és az elektronikus megoldások egyidejűleg is alkalmazhatók.
Az elektronizált megoldás
több módon is méretezhető:
▶ Az új szivattyú- és motorgeneráció standard interfészeket kínál a menethajtási és más ügyfélspecifikus funkciók terén az adott gépben vagy a gépgyártó
által alkalmazott meglévő elektronikai architektúrákhoz.
▶ A Bosch Rexroth a komponensek mellett a szükséges integrációs információkat is biztosítja az ügyfelek rendszereibe történő optimális beágyazáshoz.
▶ Az egész csomag célja a könnyű beépíthetőség és
az egyéb gépfunkciókhoz való kibővíthetőség. Ez a
szoftverstruktúrára és a vezérlőcsaládra egyaránt
érvényes.
▶ Az összetettebb erőátviteli megoldásokhoz kialakított csomag alapja a BODAS-hajtás DRC szoftver-platform.

Hidraulikus motor optimalizált hatékonysággal

▶ A Bosch Rexroth C programozási nyelven végzi a szoftve-

A Bosch Rexroth átdolgozta és ismét tökéletesítette a már

rek fejlesztését. Emellett a BODAS tervezésnél IEC61131-3

kipróbált és tesztelt változtatható nyelésű A6VM motorjai

alapú programozási lehetőség is rendelkezésre áll.

hatékonyságát a 140 köbcenti feletti tartományban.

Továbbá a modellalapú fejlesztéshez és az auto kód generá-

Nagyobb hajtási és áramlási sebességnél ez akár a haté-

láshoz tartozó interfészek is beállításra kerülnek.

konyság 5 százalékos növelését is eredményezheti.
(250 bar értékű nyomás, maximális kiszorítás, maximális

▶ A gépteljesítmény optimalizálását és a gépfunkciók

áramlás).

ellenőrzését szolgáló paraméterek beállításához a Bosch

A 71-es sorozat motorjai csatolt elektronikus interfésszel és

Rexroth a standard CPP protokollt

beépített sebességérzékelővel rendelkeznek. Az 530 bar

(CAN kalibrációs protokoll) használja. A BODAS vezérlők és

nyomás mellett az A6VM motorok a rendszer optimális

platformszoftver ily módon lehetővé teszik a kereskedelmi

kialakítását teszik lehetővé az A4VG 35-ös szivattyúval.

forgalomban kapható standard eszközök használatát – például az ETAS nevű Bosch leányvállalat INCA termékeit

Mérnöki eszközök és szoftvereszközök

vagy más gyártók eszközeit – a működés ellenőrzéséhez és

A mérnöki eszközök az adott gép teljes életciklusa során a

a paraméterek optimalizálásához. Továbbá a már bevált

BODAS elektronikus vezérlők állandó kísérői a fejlesztéstől

BODAS-szervizeszközhöz egyszerűsített CAN alapú diag-

Az A4VG 35-ös szériáját a menethajtásból adódó terhelé-

kezdve egészen a sorozatgyártásig. A Bosch Rexroth mér-

nosztika és paraméterezési opció is rendelkezésre áll.

sekre optimalizálták, és maximum 530 bar nyomás kezelé-

nöki eszközeinek köszönhetően az igényelt eszközök széles

A legújabb verziónál a BODAS-szerviz további kiegészítése

sére képes. Mivel a csúcsteljesítményére (maximális nyo-

skálája biztosított:
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Funkciók

Egyszerű használat

Bővíthetőség és méretezhetőség

▶

Referencia a hidraulikus

▶

Fizikai tényezőkön alapuló

▶

Moduláris szoftverstruktúra

▶

működtetés
Lassú menet, fékezés, kúszás,

▶

paraméterek
→ optimalizálás

▶

Funkciók egyszerű hozzáadása

▶

hátramenet
Korlátozások: sebesség, teljesítmény

▶

2 nap alatt eszközök a rendszer

▶

(gépfunkciók, adapterfunkciók)
Az RC család méretezhető alkalmazása

▶

A komponensek egyszerű integrálása

elrendezéséhez, optimalizálásához
▶

ECO stratégia

▶

és szervizeléséhez
Felhőalapú kalibrálás

▶
▶

Adaptálhatóság géphez, üzemmódokhoz
Biztonság

▶
▶

Méretezhető felelősségmegosztás
Támogatás: képzés, forródrót

a meglévő E&E struktúrák esetén

▲▲ 10. ábra eDA csomag

is segíti a felhasználókat: a paramétereket már grafikusan

sági funkciók is elérhetők. A szükséges kiigazítások elvég-

vannak ábrázolták. Az asztal mellől elvégezhető a szoftve-

zése után magasabb teljesítményszintek elérése is

res parametrizálás és előzetes optimalizálás.

lehetséges. A BODAS-hajtás eDA szoftverplatform teljesen

▶ A Bosch Rexroth már a BODAS-szervizeszköz legújabb

előprogramozott rendszerként és nyílt, bővíthető rend-

változatait kínálja a kalibráláshoz: ezek az OEM-szerviz és

szerként is kapható. Az előprogramozott funkciók paramé-

a Dealer-szerviz. Biztosítja továbbá a felhasználóspecifikus

terezése a lehetőségekhez mérten a gép ismert fizikai

nézetek konfigurálását, az irányított megfeleltetési vagy

paraméterei (például súly, áttételi arányok vagy a dízelmo-

diagnosztikai folyamatok további leírásainak beépítését,

tor teljesítményjellemzői) alapján történik. A dinamikai

valamint a vezérlőtől érkező aktuális információk valósidejű

paraméterek számát a lehető legkisebbre csökkentették.

megjelenítését. A hibakezelési és hibaelhárítási funkciókat

A szoftverstruktúra minimálisra csökkenti a kölcsönös

is beépítették. Egy új mobiltelefonos interfészen keresztül

paraméterfüggőségeket. A mérnöki eszközök lépésről

távolról is elvégezhető a diagnosztika.

lépésre vezetik végig a feladatokon az üzembe helyezést
végző személyt. Ennek köszönhetően még minimális képzés

Az elektronikus DA csomag funkciói

mellett is két munkanap alatt elvégezhető egy gép dinami-

A BODAS-hajtás eDA szoftverplatform teljesítményvesztés

kus optimalizálása. A képzés és támogatás gyors indítást

nélkül helyettesíti a hidraulikus DA vezérlőt. A gépgyártók

tesz lehetővé. Szervizelési igény esetén a Bosch Rexroth a

emellett további, kereskedelmi forgalomban kapható és

hibák okának és azok megoldásának leírásával is segít.

egyedi funkciókat is beépíthetnek:
Egy másik szempont a szoftverfunkciók bővíthetősége.
▶ Speciális alkalmazásokhoz, például forgó hóeke vagy

A menethajtás, az adapter hidraulika és a gép elektromos

söprés módhoz a dízelmotor fordulatszámát teljesen le

rendszere terén könnyen elvégezhető az ügyfélspecifikus

lehet választani a kimeneti hajtásról.

alkatrészek vagy speciális funkciók beépítése. Ezáltal

▶ A menetsebesség korlátozásával növelhető az igényelt

csökkenthető a változtatások hatása és így a minősítéshez

sebességtartomány finomvezérlése.

szükséges erőfeszítés is.

▶ Az átadott teljesítmény elővezérléssel korlátozható

Bővítési példák: speciális reteszek, a ventilátorhajtás

az aktuális dízelmotor és a fogyasztók teljesítményigényé-

hidraulikus hibridfunkciói, az adapterhidraulika teljes

nek megfelelően.

elektronikus vezérlése. Ezek az SRC-eDA standard vezérlő-

▶ A rendszer támogatja az elektronikus „inch” pedált.

vel is elvégezhetők, ha a bemenetek és kimenetek lehetővé

▶ A különböző hajtási módok lehetővé teszik a finomvezér-

teszik. Amennyiben a bemenetek és kimenetek tekinteté-

lés és a hajtási dinamika optimális beállítását a különböző

ben nagyobb az igény, úgy a menethajtás-szoftver a Rex-

munkaciklusokhoz való illesztés érdekében. Az ECO mód-

roth BODAS vezérlőinek egy nagyobb verziójára telepít-

ban szükség esetén a teljes teljesítmény leadható. A részle-

hető. Ezt a méretezhetőséget a Bosch Rexroth a moduláris

ges terhelési tartományban a szoftver folyamatosan és

szoftverstruktúrának köszönhetően tudja biztosítani.

dinamikusan vezérli a dízelmotort, így segítve az összha-

Mivel a szoftvermodulok elkülönülnek, így változtatások

tásfok optimalizálását. Ezzel üzemanyag takarítható meg

vagy kiegészítések esetén sincs szükség teljes újraellenőr-

és csökkenthető a zajkibocsátás.

zésre. A jeláram-információk lehetővé teszik a bővítmé-

▶ A standard változatú menethajtás esetén a gyártók szá-

nyek beépítésének felülvizsgálatát (10. ábra „Nyíltság és

mára már akár a C (PLc) teljesítményszintet teljesítő bizton-

méretezhetőség”).

Legyen szó nagy teljesítményű hidraulikus hajtásmegoldásokról, a Bosch Rexroth az Ön
globális partnereként folyamatosan új lehetőségeket kínál a teljesítmény, a funkcionalitás
és az élettartam javítására. Célunk, hogy támogassuk vevőinket a berendezéseikben rejlő
erő és nyomaték hatékony kihasználásában. A teljes portfóliónk költséghatékonyan
szolgálja ki mind a standard alkalmazásokat, mind a komplex mozgatási folyamatokat, ahol
a legmagasabb igényeknek, követelményeknek kell megfelelni. Egyedülálló szakértelmünket
felhasználva felülmúljuk elvárásait. A hálózatba kapcsolt hidraulikamegoldások gördülékenyen illeszkednek a modern vezérlési felépítésekhez: kicsitől a nagyig, a sorozatgyártástól a
projektüzletekig, mindezt világszerte elérhető szerviztámogatással.
Mindent megmozgatunk.

www.connected-hydraulics.com
Bosch Rexroth Kft.
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A nagyon kompakt EDG szelep – ebben a térfogatáram

▼▼ 2. ábra: Vezérlőegység EDG szelepekkel

kategóriájában elsőként – biztosítja a lehető legnagyobb
mértékű szabadságot, rugalmasságot a hidraulikarendszer
kialakításában. A szelepház két változatban létezik: alacsony, segédszelepek nélküli ház kompakt és könnyű
vezérlőblokkokhoz, valamint ügyfélspecifikus kiegészítő
szelepekkel ellátott közepes méretű ház. Alkalmazástól
függően a kosaras emelők gyártói egy vezérlőblokkon belül
mindkét szelepváltozatot használhatják (2. ábra).
Emellett az LS nyomás mindegyik funkcióhoz az A és B
munkaágakban külön is beállítható, úgynevezett LSA és
LSB nyomáslevágó szeleppel. Ez korlátozza a maximális
emelő- vagy szorítóerőt, mely növeli a biztonságot.

ségében jelentősen csökkenti az energiafogyasztást és

A moduláris elvnek köszönhetően mindegyik szelepszek-

egyszerűsíti a hidraulikus rendszert, mivel ez a szelep

ció A és B portja is felszerelhető fékszeleppel, ezzel elkerül-

ellátja a nyomáshatárolást és az utánszívást is. Emellett

hető a kiegészítő ütésgátló- és antikavitációs szelepek

egyszerűsíti a telepítést, hiszen a szelepet közvetlenül a

használata.

hengerre lehet felszerelni. A fő vezérlőszelepnek csak a

Az érzékelővel ellátott EDG szelep megbízhatóan érzékeli

vezérlőfeszültséghez kell igazodnia. Ehhez egy egyszerű

a vezérlő tolattyú minden mozgását (3. ábra). Az elektro-

2-utas proporcionális patronos szelep is elegendő. Ezzel

nika ebből tudja megállapítani, hogy a tolattyú alaphelyzet-

súly, hely és pénz takarítható meg.
A gravitációs süllyesztőszelepet a Bosch Rexroth teljes

ben vagy aktív munkahelyzetben van-e. Az egyéb mérési

A kosaras emelők hatékony és biztonságos kezelése

technikákkal ellentétben a mágneses mérés semmilyen

mértékben testre szabja az ügyfelek konkrét igényei sze-

utóhatást nem gyakorol a szelep kapcsolási idejére vagy

rint (például speciális szelepjellemzők, további biztonsági

hiszterézisére. Ez a biztonsági áramkörökre vonatkozó

szelepek vagy kézi vészműködtetés).

aktuális szabványok miatt fontos.
A ma már megszokottnak számító
önjáró kosaras emelők számos területen használatosak. Legyen szó festésről, ablaktisztításról, épületek vagy
repülőgépek javításáról: ezeknek a
járműveknek rugalmasnak kell lenniük
a magasban dolgozók hatékony munkavégzéséhez. A munkahidraulika kialakításánál az új szériájú EDG (elektromos LS útváltó) szelep finomabb és
hatékonyabb mozgatást tesz lehetővé,
míg a közvetlenül a hengerre szerelt
gravitációs süllyesztőszelepek növelik
az energiahatékonyságot. A hajtóművek esetében az EDC (elektromos
LUDV-szelep) koncepció biztosítja a

magasságba is emelkedhet az esz-

EDG jellemzők
▶ Közvetlen elektromos vezérlés,
opcionálisan kézi és hidraulikus
működtetés
▶ Előkompenzált 5/3-utas proporcionális útváltószelep
▶ Állandó szállítású szivattyúkhoz
és változtatható kiszorítású,
nyomáskiegyenlített, terhelésérzékelő LS szivattyúkhoz
▶ Legnagyobb áramlási sebesség:
30 l/perc, legnagyobb nyomás:
350 bar
▶ Rexroth M4 útváltó szelepekkel
kombinálható

párhuzamos nyomáskompenzátorok
előnyeit, ezáltal pedig a lényegesen

EDC szelepek: Egyszerű
kialakítás – maximális erő

A gravitáció intelligens
alkalmazása

EDC jellemzők

terhelhetik túl a rendszert. Ezért az

A Bosch Rexroth által kifejlesztett

▶ Maximális nyomás a T portnál:

elektrohidraulikus útváltónak

gravitációs süllyesztőszeleppel úgy

finoman és arányosan kell szabá-

végezhető el a kosár süllyesztése,

lyoznia a mozgásokat.

hogy közben nem fogy üzemanyag és

A Bosch Rexroth immár évtizedek

– esetenként – még a dízelmotor sem

egyszerűbb, hiszen csak az osztófunk-

óta vezető nemzetközi szállítója a

jár. Ezzel sok energia takarítható

cióra van szükség. A beépített 4/3-utas

mobil munkagépekhez szánt elekt-

meg az adapterhidraulika terén, és a

roproporcionális szelepeknek. Erre

dízelmotor üzemidő is csökkenthető (4. ábra).

köz. E dinamika ellenére a mozgások nem jelenthetnek kockázatot
a jármű stabilitására, illetve nem

a komoly tapasztalatra alapozva a

▶ Maximális nyomás a P, A és B
portnál: 310 bar
210 bar
▶ Szelepenkénti maximális áramlási
sebesség: 50 l/perc

A meglévő megoldásokhoz képest – ahol a munkahenger

Egy EDC szelepeken alapuló innovatív
Rexroth koncepció a jól ismert
LUDV-szabályzást használja, ami
hasonlít egy áramosztó-összegzőhöz,
de EDC szelepes kialakítása sokkal

irányváltó szelepek mellett nincs
szükség irányváltásra a szivattyúnál (zárt körfolyamat)
vagy a főszelepnél (nyitott körfolyamat). Az EDC koncepció

vállalat most kifejlesztette az új EDG

föld felőli munkaterét vezérlő fékszelep, valamint a beme-

biztosítja a párhuzamos nyomáskompenzátorok előnyeit,

szelepsorozatot kifejezetten a kosa-

netet és az áramlást szabályozó főszelep találhatók – az új

ezáltal pedig a lényegesen jobb energiahatékonyságot és

ras emelők áramlási jellemzőihez.

szelep emelés közben egy visszacsapószelepet aktivál. Ily

teljesítményt. A négyszekciós EDC blokkokkal (5. ábra)

Az EDG szelepek különösen kom-

módon a főszelep továbbra is a bemenetet szabályozza. Az

különböző funkciók valósíthatók meg:

paktak és kis súlyúak (1. ábra).

állandó sebességet egy nyomáskompenzált, elektroproporcionális ülékes szeleppel biztosítja. Ez a megoldás összes-

▶ Szabadonfutó funkció, amivel üzemanyag takarítható

jobb energiahatékonyságot és teljesítményt. Mindezek

Az új terhelésérzékelő (LS) útváltó szelep minden szekciója

mellett támogatórendszerek figyelik a kosaras emelők

nyomáskiegyenlített. A hidraulikabemenet kialakításától

környezetét, és az ütközésekre való figyelmeztetéssel

függően az EDG szelep állandó szállítású szivattyúkkal

▶ A jármű sebességétől függően a mérőfojtó pontos nyitása,

fokozzák a kezelői biztonságot; a jövőben elképzelhető

vagy változtatható kiszorítású, nyomáskiegyenlített LS

az egyedi funkciókhoz és energiahatékonysághoz kap-

az elektronikus hidraulikához való hozzáférésük is.

szivattyúkkal kombinálható. Több funkció együttes

Munkahidraulika

meg, ha nincs szükség vonóerő kifejtésére.

csolódó optimális munkapontok meghatározásához.
▶ Két motor kiiktatása a négykerékhajtásról kétkerékhaj-

működtetése esetén az EDG vezérlőegység szelepeken

tásra való váltás céljából, például a két helyszín közötti út

keresztül, automatikusan érzékeli az egyes szelepeknél

megtételénél.

fellépő legnagyobb üzemi nyomást, ami állandó szállítású
Érzékenyebb és hatékonyabb magasságkorrekció

szivattyúk esetén a bemenő elemben lévő nyomáskompen-

A kosaras emelőknél a gépkezelő a munkakosárból végzi a

zátorhoz, vagy a változtatható kiszorítású szivattyú esetén

gém vezérlését. Ennek során két perc alatt akár 20 méteres

annak vezérlőszelepéhez vezérlőjelként jut el.

▶ Különböző méretű motorok/hajtóművek alkalmazható◀◀ 1. ábra: Az új generációs EDG
szelep (240×73×40 mm, 2,3 kg)

sága, a fogyasztók térfogatáram arányainak megfelelően.
▶ Ügyfélspecifikus bemeneti elemek teszik lehetővé a gép

▶
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nyon dolgozókat a különböző feladatok biztonságos elvég▼▼ 3. ábra: EDG szelep tolattyú helyzetérzékelővel

zésében (6. ábra).
A kosár környezetészlelő rendszer figyelmezteti a kezelőt
a kinyúlás első fázisában, amikor az állvány olyan objektumok felé közeledik, amelyekkel összeütközhet. Ezeket az
objektumokat a rendszer nehéz körülmények között, például köd, eső vagy egyéb látási akadályok esetén is észleli.
Szükség esetén a rendszer a jövőben az elektronikán
keresztül közvetlenül beavatkozhat a hidraulika működésébe. A kezelőt vagy a környezetet veszélyeztető kockázatok fennállása esetén lelassítja vagy megállítja a gém moz-

testre szabott üzemelését (pl. be/ki szelepek a rögzítőfékek légtelenítéséhez).

gását.
A Bosch által fejlesztett radaros érzékelőket nagy számban
használják személyautókban (7. ábra). A 77 GHz-es frek-

Az EDC szelep és a motorok közötti kavitáció és nyomáslökések elkerülése érdekében a másodlagos szelepek közvetlenül felszerelhetők az EDC útváltó szelepekre. Az áramlási
sebesség és a nyomás beállításaitól függően az EDC szelepek zárt és nyitott körfolyamatban is használhatók.

„Bosch emelőkosár környezetérzékelés”
támogatórendszer
Az adapter- és menethajtás-hidraulika komponensek és

▲▲ 6. ábra: A radaros rendszer elhelyezése és hatóköre

rendszermegoldások mellett a Bosch digitális támogatórendszereket is kínál a környezetfelismeréshez. A kosaras
emelők kezelőinek nem csupán a munkájukat kell jól végezniük, de a munkaállványt is pontosan a megfelelő pozícióba

◀◀ 7. ábra: Kompakt méretű
radaros érzékelő
(82×74×34 mm)

kell állítaniuk. A balesetek elkerülése érdekében ehhez
nagyfokú koncentráció és a munkaműveletek sorrendjének
▲▲ 5. ábra: Vezérlőegység EDC szelepekkel

következetes megtervezése szükséges. A kezelő segítése és
a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a Bosch egy
radaralapú környezetfelismerő rendszert fejlesztett ki
specifikusan ehhez az alkalmazáshoz. Ez segíti az állvá▼▼ 8. ábra: EasyFit
kamera

vencia nagy felbontást eredményez. Az észlelési zónán

műanyag burkolattal biztosítható a védelem. Ott is megbíz-

belül a radaros érzékelők az álló és mozgó objektumokat

hatóan használhatók, ahol az optikai érzékelők, kamerák

egyaránt észlelik. Mindegyik érzékelő 84°-os vízszintes és

és ultrahangos érzékelők nem működnek. Az észlelési

15°-os függőleges tartományban dolgozik. Érzékelik az

tartományt további érzékelők útján lehet növelni. A rend-

objektumok távolságát, sebességét és körülbelüli szögét.

szer a gépjármű alvázának védelmére is alkalmas.

Ezt az információt egy interfész vagy közvetlenül a gép
vezérlőegysége kapja meg. Ezt követően algoritmusok

EasyFit kamerarendszer

elemzik az adatokat és számítják ki, hogy az objektumok
jelentenek-e veszélyt és az hol lehet. Az így kapott informá-

Biztonsági kockázatok akkor is adódhatnak, amikor az

ciók alapján a rendszer figyelmeztető jelzést adhat ki vagy

állvány árkokon vagy egyenetlen terepen halad át, mivel a

– a jövőben – beavatkozhat az emelő hidraulikába vagy a

kosárban dolgozó kezelőnek nincs jó rálátása a környe-

menethajtásba.

zetre. Tipikusan fokozott kockázatú a helyzet, amikor a

Mivel az érzékelők nem igényelnek tiszta látási viszonyo-

▲▲ 4. ábra: Gravitációs süllyesztőszelep

◀◀ 9. ábra: A gép környezetének
érzékelése

műszak végén a kezelő az állvánnyal felhajt a szállító teher-

kat vagy jó megvilágítást, így több objektumot és akadályt

autóra. A Bosch az ilyen járműveken való láthatóság javí-

ismernek fel, mint az emberi szem. A radaros érzékelők

tása céljából fejlesztette ki az EasyFit kamerarendszert

olyan területet fednek le, amely nincs a kezelő látóterében.

(8. ábra). Az intelligens technológia segítségével a járműve-

Radaralapú környezetfelismerés mellett az állványon

zető egy pillantással felmérheti a teljes környezetet. Ehhez

dolgozók az adott feladatra koncentrálhatnak, mivel az

az EasyFit 360°-os nézetet létrehozó ultra-nagylátószögű

érzékelők figyelik a holttereket. Az érzékelők megfelelnek

kamerákat használ (9. ábra). A robusztus és kompakt kame-

az IP67k védelmi osztály követelményeinek. Ellenállnak az

rák egyszerű testreszabással szerelhetők fel az egyedi

EMV, a rázkódás és a hőmérséklet-ingadozás hatásainak.

kialakítású mobil gépekre, és támogatják a PAL/NTSC

Speciális körülmények között, például festés során,

képernyőszabványt.
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▼▼ A sorjázó- és tisztítósor 3D terve

Intelligens, energiaoptimalizált
és úttörő

mos, az átlagos automatizálási feladattól eltérő körülményt
kellett figyelembe venni, mint például: lúgos vizes környezet, többféle konvejor megoldás (a mosóberendezések
különleges kialakítása miatt), vákuumhatás a palettán.
Végül kialakult egy egyedi palettakoncepció, amely alkalmas mind a standard VarioFlow pályán, mind az egyedi
mosóberendezésekben történő stabil szállításra, pozicionálásra. A gyári paletta egyes alkatrészeit rozsdamentes
elemekkel helyettesítették, melyek biztosítják a vízzárást,
és egyúttal megfelelő hordozófelületet kínálnak a Piller

Ezzel jellemezhetnénk legjobban a Piller ipari elemek tisztítására használt
sorjázótechnológiáját.

által tervezett alkatrész ülékének. A pályákon lévő paletták
a Daimler előírásoknak és típuselőírásoknak megfelelően
speciális szenzorálást kaptak. A palettákat induktív szenzorok érzékelik. A mosóberendezésekkel való kapcsolat

ezt a gyártósor leállása nélkül. A szállítópályasorok gyár-

kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy a palettáknak

tási, kivitelezési, telepítési és beüzemelési munkái során az

A Piller Entgrattechnik GmbH vállalatot 1995-ben alapítot-

négy párhuzamosan működő pályarendszerből áll, ame-

a be- és kiadagolásnál biztosítaniuk kellett a zökkenőmen-

összeállított pályarendszereket először előszerelték, majd

ták. Nevével egybeforrt a legmodernebb gépipari megoldá-

lyek a tisztító- és sorjázóberendezéseket kapcsolják össze,

tes átvezetést. Ezt a feladatot egy egyedi áthordóegység

bontási egységekre szedték szét. Erre azért volt szükség,

sokon alapuló és az egyéni igények figyelembevételével

ezáltal szerves részét képezik a tisztítási technológiának.

végzi el, amely egyszerre biztosítja a megfelelő kapcsolatot

mivel az első két gyártósor egy végfelhasználói gyártóművi

készülő nagynyomású folyadékközeges sorjázási technoló-

A folyamat egyes részein a szállítópályát a berendezésekbe

és a folyamatos alátámasztást az átadási folyamat teljes

átvételen esett át. A Bosch Rexroth Kft. munkatársai a Piller

giája, melyet az iparban világszerte jól ismernek. A vállalat

kellett integrálni, ahol egyedi tervezésű pozicionáló- és

szakaszán. Az automatikus manipulálású mosócellában

által szállított tisztítóberendezésekkel együtt, a Piller

székhelye a németországi Ditzingen. Magyarországi leány-

kiemelőegységekre is szükség volt.

történő palettakezelés is kihívást jelentett, hiszen a csö-

Entgrattechnik GmbH németországi főhadiszállásán újra

pögő víz ellen védett pozicionáló-kiemelő egységet kellett

felépítették és beüzemelték ezeket. A végfelhasználó elége-

vállalata, a Piller Engineering Kft. 2002-ben jött létre.

2017 áprilisában a Bosch Rexroth Kft., pályarendszer

2016 nyarán a Piller Engineering Kft. a német anyavállalat-

beszállítóként rendszerintegrátor partnereivel közösen

beépíteni. Ez felfogószerkezetével együtt a mosóberende-

dettségét tükrözi, hogy az átvételt követően mind a négy

tal közösen megnyerte a Daimler romániai üzemének

kezdte meg a munkálatokat. Míg a részlettervezésnél a

zés vázelemeihez csatlakozik. Az egység a manipulátor

sorra megadta a szállítási engedélyt. Így a németországi

gyártósorbővítési projektjét. Az új épületegyüttesben a

főpálya és az ahhoz kacsolódó layouttervezés a Bosch

megfogófejébe való bevezetéséhez, oldalirányba is képes

sorokat szétszerelésük után a romániai Sebesre, míg az

Mercedes A, B, C osztályú gépjárművek automataváltóiba

Rexroth Kft. feladata volt, a speciális, egyedi gépelemek

mozogni. A pályanyomvonalak kialakításakor fontos szem-

előszerelt két további sort Budapestről már közvetlenül a

kerülő vezérlőtömböket gyártják majd. Az egyeztetéseket

tervezését az XXL Mechanika Mérnöki Iroda Kft. látta el.

pont volt, hogy a lehető legkisebb helyigényű megoldás a

Daimler új gyártócsarnokába szállították, ahol elkezdődtek

követően a Piller Engineering Kft. 2016 decemberében

A villamostervezésre a Profigram Kft. kapott megbízást.

legegyszerűbb konstrukcióval legyen megvalósítható. Ezt

a helyszíni telepítések és a végleges beüzemelés.

megbízta a Bosch Rexroth Kft.-t a Daimler sebesi (Románia)

A sorok kivitelezése részben a Bosch Rexroth saját kapaci-

előtérbe helyezve egyedi nyitható pályaszakasz került

gyáregységében létesülő új sorok szállítópálya-rendszeré-

tásával, részben az Eckerle Kft., Szinkron-Vill Kft. és az

kialakításra, amely biztonságos, gyors és zökkenőmentes

a gyártás, míg a másik két sor beindítását novemberre

nek tervezésével és kivitelezésével. A szállítási terjedelem

Adient Kft.-vel közösen történt. A részlettervezésnél szá-

bejutást biztosít a nehezen hozzáférhető területekre, mind-

tervezik.

▶▶ Handl Gábor,
a Piller Engineering
Kft. cégvezetője

„Cégünk sikerességében kulcsfontosságú
a magas minőség és az egyedi igények kielégítése, amely különösen igaz a Daimler projektjére. Szükségünk volt ezért egy olyan nemzetközi hátérrel rendelkező cégre, amely a
megfelelő szakmai kompetencia birtokában
képes támogatni a Piller cégcsoportot a tervezéstől a kivitelezésen át a beüzemelésig.”

A Piller Engineering Kft. Daimler csoport számára
készülő projektjében számos Bosch Rexroth által

Az első két soron 2017 szeptemberében kezdődött meg

▼▼ Az előszerelt sorok a Piller németországi üzemében

fejlesztett és forgalmazott rendszert használtak fel,
többek között:
350 m szállítópálya és egyedi paletták
56 db hajtás és frekvenciaváltó
12 db egyedi palettakiemelő
16 db egyedi palettaáthordó

500

projektvezetői
munkaóra

800

tervezési
munkaóra
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Hálózatba kapcsolt hidraulika
az oktatásban

Az elektronikus emelőszabályozás és a Load Sensing a Massey
Ferguson traktoroknál egyszerre biztosítja a nagyobb termelékenységet és a kevesebb energiafelhasználást.
Melyik gazda nem szeretné termelékenységét növelni és egyúttal
mezőgazdasági gépeinek energiafelhasználását csökkenteni?
A Massey Fergussonnal, Dél-Amerika egyik vezető traktorgyártójának MF 6700 R sorozatú traktorjával mindez egyszerre elérhető.
A Massey Ferguson a Rexroth elektronikus hárompontos emelőszabályozását és a Load Sensing-technológiáját használja, azért, hogy
a mezőgazdasági gépjárművek hatékonyságát növelje.

A negyedik ipari forradalom vívmányaival kapcsolatban

feladat, az aktuátor újabb jelet küld, és a szivattyú közel nullára
veszi vissza teljesítményét.
„Így összehasonlítva egy hagyományos szivattyút, melynél a teljesítmény mindig állandó, ezzel a rendszerrel, egyértelműen bizonyított
az alacsonyabb energiafelhasználás”, teszi hozzá Szőke Gábor.
A traktorszéria legtöbb elemét a Bosch Rexroth gyártja és szállítja.

kiemelt jelentőséggel bír az ahhoz illeszkedő, naprakész
oktatás és a folyamatokat és funkciókat jól modellező
oktatóeszköz. Mindezek nélkül a vállalatok nem tudják
teljes mértékben kihasználni az Ipar 4.0-ban rejlő lehetőségeket, hatékonyságnövelési potenciált, hiszen a kollégák
nem rendelkeznek az ehhez szükséges tudással.

Pontos vezérlés

Az Ipar 4.0 a hidraulika területén új távlatokat nyit, ezt
mutatja be a Bosch Rexroth ez évi Connected Hydraulics

Ennél a technológiánál az olajfolyadékot a traktor hátoldalánál
található hengerekhez elektronikusan vezérlik. Ezek felelnek azoknak az eszközöknek az emelésért, melyeket az olyan mezőgazdasági
munkáknál vetnek be, mint például: szántás, egyengetés vagy
öntözés. „Hagyományos esetben az ilyen teljesítményű traktoroknál
mechanikus emelőrendszert használnak”, magyarázza Szőke
Gábor, a Bosch Rexroth mobil alkalmazások üzletágvezetője.
„Az elektronikus rendszerekkel ellentétben ez a rendszer jóval gyorsabb, és így fokozza a termelékenységet is. Ráadásul a barázdamélység és az
eszköz teljesítménye pontosabban vezérelhető.”
A Load Sensingnek köszönhetően ez a traktorsorozat még költségtakarékosabb. Ennél a
rendszernél a hidraulikus aktuátor akkor küld
jelet a szivattyúnak, amikor a hengereknek
vagy a motoroknak szükségük van olajra. Csak
ekkor kapcsol be a szivattyú, és gondoskodik a
megfelelő olajellátásról. Mihelyst teljesült a

kampánya, melynek keretében számos innovációt (mint
például CytroPac, ABPAC, XM21 stb.) ismerhetnek meg
a felhasználók. A területhez tartozó Ipar 4.0 hidraulika
oktatóberendezés tervezése és fejlesztése is azonnal
megkezdődött. A WS290 oktatóberendezéshez kialakítottak egy Ipar 4.0 tápegységet, melynek segítségével lehetővé válik a hálózatba kapcsolt hidraulika gyakorlati oktatása. A rendszer tartalmaz egy tápegységet szenzorokkal
és vezérléssel, melyekkel az állapotfigyelés megvalósítható. Az Open Core PLC segítségével az adatok akár Power
Pointban vagy Excelben is megjeleníthetők. A PLC OPC
szervernek köszönhetően az adatok szimulációs szoftverbe
történő átvitele is lehetséges. Továbbá megjeleníthető az
olaj hőmérséklete több ponton, a tartályok töltöttségi
szintje és a nyomások. Az adatok magasabb szintű rendszerekben történő felhasználása probléma nélkül
megoldható.

i4.0 megközelítés

Előnyei

ff Hőmérsékletek, nyomások és töltöttségi szint rögzítése

ff Szakképzésben és egyetemi szinten is használható

ff Adatok továbbítása Open Core interfészen vagy OPC

ff Egy teljes hidraulikus tápegységet integráltak egy okta-

szerveren keresztül
ff A tápegység állapotának vizualizációja MS Office programokban
ff A tápegység állapotának integrációja magasabb szintű
MES-rendszerbe
ff Automatikus információk a szükséges karbantartásról
ff Gyors hozzáférés a diagnosztikai és szervizinformációkhoz

tóberendezésbe
ff Teljes csomag: minden szükséges szenzort és szoftvert
tartalmaz
ff Kapcsolódás a PLC-hez LAN-on vagy (WiFi-n keresztül)
ff Adatrögzítés a PLC-n keresztül minden 250. másodpercben
ff Automatikus karbantartási utasítás
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használja. Az új „Tier IV final” előírások betartása érdeké-

lehetővé teszi a forgóváz mozgatása és a munkahidraulika

ben 2015-ben bevezették a hibridhidraulikát. A Rexroth

közötti mozgásátfedéseket, mindezt drága elektronikus

load-sensing és LUDV-rendszereinek kombinációja, bele-

vezérlés nélkül.

értve a kormányzás számára beépített prioritás szelepet,
kiváló műszaki megoldást jelent e hibridrendszer számára.
A Load Sensing komponensek, mint az M4-12 vezérlőb-

A kommunális és temetkezési munkálatoknál használt kotrógépek
legújabb generációja a HANSA APZ 531, melynek hibrid elemeit a
Rexroth szállította.

lokk, Németországból származnak, míg a LUDV szelepek
az olasz Bosch Rexroth Oil Control vállalattól érkeznek.
A Load Sensing elemeket nagy térfogatáramokra (max.
150 liter/perc) és nagy, 420 bar nyomásra tervezték, míg a
LUDV-rendszerű EDC szelepek képesek kezelni a 60 liter/

A németországi HANSA-Maschinenbau Vertriebs- und
Fertigungs GmbH piacvezető a kommunális és temetkezési
kotrógépek piacán. Hinrich Ropers, a HANSA műszaki
vezetője tudja: „A temetkezési munkálatoknál halk és
óvatos munkavégzésre van szükség.” Átfogó munkafolyamatokkal, bonyolult megközelítési útvonalakkal, nehéz
talajviszonyokkal és szűk helyen való manőverezéssel
egy érzelmileg telített környezetben kell megbirkózniuk
az ezen a területen dolgozó járműveknek.
Az APZ 531 kotrógépet kifejezetten ilyen speciális és nagy
rugalmasságot kívánó feladatokra fejlesztették ki, így
tökéletesen alkalmas a kommunális, kertészeti munkálatok
elvégzésére vagy tereprendezésre. Egyik legfontosabb
jellemzője az állandó négykerékmeghajtás, mely a legnehezebb talajviszonyok mellett is biztosítja folyamatos mozgását. A tereptől függően a járművezető válthat az elsőkerék-,
a négykerék- vagy az oldalazó összkerék-kormányzás
között. Amennyiben két terület között kell közúton közlekednie, a Rexroth hidrosztatikus hajtásának köszönhetően
folyamatosan akár 40 km/óra sebességre is képes. A menetelő hajtás legfőbb elemei az A4VG változtatható munkatérfogatú, zárt körfolyamú axiáldugattyús szivattyú és az
A6VM változtatható nyelésű motor.

perc térfogatáramot és a max. 310 bar nyomást. A Load
Sensing fogyasztók elsődleges olajellátása, prioritása

Változó hidraulikavezérlés
Amikor a precíz munkavégzés és a komplex mozgásfolyamatok finomvezérlése egy mobil munkagép egyik legfontosabb feladata, akkor a hidraulika stabil és szabályozott
vezérlése kerül a figyelem központjába. A pontosság, a
finomság, a tehertől való függetlenség és a biztonság
mindig garantált. A Load Sensing vezérlőblokk szekciónként optimalizált nyomáskompenzátora lehetővé teszi a
gépkezelő számára, hogy minden egyes fogyasztót arányosan működtessen a szükséges pontossággal – függetlenül a markológép terhelésétől és helyzetétől. Az eredmény
magas kezelési kényelem és ezáltal magas termelékenység. A szelepszekciók megfelelő kiválasztásával egy
M4 blokk akár 20 funkciót is képes vezérelni, például
a HANSA kotrógép esetén kiegészítő szerelékeket,
mint ágvágót, talajfúrót vagy bontókalapácsot.

Biztonságos és megbízható
A tömör moduláris építésnek köszönhetően egyszerűsödik az üzembe helyezés és a szervizelés is felhasználóbarát, mivel az összes egység és alkatrész cseréje a teljes
rendszer szétszerelése nélkül elvégezhető. Ez tökéletesen
beleillik a HANSA koncepciójára, hiszen a géptároló
állomásokon egyszerű karbantartás és javítás szükséges. Hinrich Ropers: „Tudatosan tartózkodunk az elektronikus kezelőelemek használatától és alkalmazzuk
a Rexroth hidraulikus elővezérlését.” A karbantartás
szempontjából a fontos alkatrészekhez való könnyű
hozzáférés is megkönnyíti a mindenkori rendelkezésre
állást. Ez az alapja a problémamentes mindennapi munkavégzésnek.

A kotrógép jóllehet csupán 1,30 méter széles, teleszkópos
gémjének köszönhetően mégis akár 7,30 méteres távolságra is elér. Az APZ 531 alapváltozata kétcsészés/csipegető markolóval rendelkezik, amely 360 fokos, végtelen
számú elfordulásra képes. Kommunális munkálatoknál
a markolófej Lehnhoff gyorscsatlakozó rendszerrel egyszerűen cserélhető rézsű- vagy árokásó kanálra. A HANSA és
a Bosch Rexroth között az 1980-as évektől kezdve szoros
munkakapcsolat áll fenn. Az előző 2009-es modellben is
már a Rexroth A10VO szivattyú és az M4 vezérlőblokk
közös Load Sensing rendszere szolgáltatja a munkavégzéshez szükséges energiát. Azért, hogy teljesítsék a kipufogógáz-kibocsátási irányelveket, a HANSA a különösen halk,
Euro 6 szerint tanúsított 150 lóerős Iveco dízelmotort

◀◀ A HANSA APZ 531
kotrógépe jóllehet
csak 1,30 méter
széles, teleszkópos
gémjének köszönhetően mégis akár
7,30 méteres trajektórián belül képes
dolgozni
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Megelőzni könnyű
A megelőző karbantartás a berendezések
állásidejét csökkenti, és ezzel egy időben
pénzt és időt takarít meg.
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Adattárolás
Az összes adatot a Bosch IoT-szerveBiztonságos
kapcsolat

rén tárolják. Így biztosított az adatok
világszinten történő rendelkezésre
állása.

A gépek előreláthatatlan állásideje minden gyártásvezető
rémálma. Különösen az olyan nagyberendezések esetében,
amelyek a nap minden percében gyártanak, legyen szó
például bányaipari, öntödei vagy akár gumiipari berendezésekről, minden óra, amikor a gép áll, extrém magas
költségekkel jár. A megelőző karbantartás megbízhatóan
csökkenti a berendezések drága állásidejét.
Az ODiN (Online Diagnostics Network) szolgáltatáscsomag
a Rexrothtól a szenzorika, a felhőalapú alkalmazások és
a gépi tanulás módszereit ötvözi, azért, hogy az üzemi
állapot felügyelhető legyen, a karbantartási tevékenységek
pedig előrelátóan kivitelezhetők. Ennek eléréséhez egy
gépi tanuláshoz kifejlesztett algoritmus betanulási idő után
szenzorjelek sokaságából, mint például: nyomás, átfolyás,

Előrelátó elemzés

Adatrögzítés

A megelőző karbantartás arra szolgál,

Az intelligens szenzorok folyamato-

hogy a rendszert folyamatosan fel-

san gyűjtik az adatokat az összes

ügyelje és elemezze a jövőbeli lehető-

alkotóelem üzemi állapotáról, és a

ségeket.

helyszínen, egy helyi szerveren
rögzítik ezeket.

rezgés, hőmérséklet és olajminőség, a felügyelendő beren-

x(a-b)

dezéscsoportok szerint meghatároz egy-egy szabályos
üzemállapotot.
A betanulási szakasz után az ODiN adatalapú modelljével

Elemzés

folyamatosan megállapítja a felügyelt berendezéscsoport
megfelelő működési indexét. Amikor egy mérési érték akár
rövid időre kiesik a tűréshatárból, nem vezet közvetlenül
(hiba-)jelzéshez, mert a kopás ritkán jellel is rögzíthető.
Amennyiben a működési index romlik, mert több szenzor
adata a meghatározott határon belül megváltozik, akkor a
gép magatartása is megváltozik, a rendszer a hiba bekövetkezte előtt jelezni fog. A beállított működési index nemcsak
a tulajdonképpen felügyelt tápegység állapotát mutatja,
hanem az előtte vagy mögötte bekapcsolt mechanika és
hidraulika esetleges változásait is. Amennyiben bizonyos
mozgások egy meghatározott időn túl tartanak vagy túlságosan sok erőt igényelnek, vonatkozhat a mechanikában
vagy hidraulikában bekövetkezett kopásra.
A kopásdiagnózis összetett feladat, ezt jelzi az alábbi példa
is: Statisztikailag egy hiba véletlenül csak 13 százalékos
valószínűséggel fedezhető fel. Egy szakértő, aki a berendezést hagyományos eszközökkel folyamatosan felügyeli,
43 százalékos pontosággal nevezi meg azt. Rendszerünk
hibafelismerési rátája azonban 95 százalék feletti. Vagy
a szoftver azonosíthatja a hibát nagy pontossággal, vagy
támogatja a karbantartási technikust a hibakeresésnél és
a hiba meghatározásánál.

Állapotközpontú
karbantartás

Karbantartási javaslatok
A világ bármely pontjáról érkező, ano-

Az intelligens hajtás- és vezér-

nim mérési értékeket alapul véve a

lő-rendszerek közvetlenül bevethe-

Bosch Rexroth pontosan és megbízha-

tők, akár megelőző karbantartás-

tóan meg tudja mondani, mikor van

ról vagy Ipar 4.0-ról van szó.

szükség karbantartási munkálatokra.

Mérések
Amennyiben a gép adatai arra
utalnak, hogy karbantartásra van
szükség, a szervizszakemberek
tanácsot adnak, és az összes
szükséges lépés bevezetését
átvállalják.
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MOBILE 2017 szakkonferencia
Új álláspontok és konzultáció: a biztonság, a hatékonyság és az automatizálás következő szintje

Rugalmas motor
Robusztus és erős: Hägglunds CCe 400 a Rexrothtól

A Rexroth Hägglunds CCe 400 hidraulikus

rületen hatékony marad. Legnagyobb

motorja rugalmasan illeszkedik feladatai-

sebessége eléri a 100 fordulat/percet, és

hoz: igény szerint szabályozható akár a

mindezekhez könnyű súly is párosul.

nagyobb sebességektől és alacsony fordu-

Robusztus kivitelű, és hajtómű vagy érzé-

latszámoktól kezdve vagy fordítva. Haté-

keny tengelykapcsolók nélkül is remekül

konysága mégis állandó marad. A CCe 400

helytáll. Ideális mobil alkalmazások szá-

titka: a dugattyúk el tudnak a motor belsejé-

mára, használatával a manőverezés egysze-

ben mozdulni, melynek köszönhetően a

rűbbé és könnyebbé tehető. Az energiaha-

motor egy része üresjáratban fut. Mivel

tékony Hägglunds CCe 400 a Rexrothtól

az üresjárati dugattyúk veszteségmentesen

hamarosan elérhető.

dolgoznak, a motor a teljes fordulatszám-te-

A Bosch Rexroth 2017.

A szakkonferencia teljes sikerét igazolta a rekordszámú

június 28–29. között,

résztvevő: több mint 700 vevő használta ki azt az egyszeri

Augsburgban rendezte

lehetőséget, hogy testközelből tapasztalja meg az iparág

meg idei évi egyik legna-

innovációit, a sokszínű és átfogó termékpalettát. A több

gyobb nemzetközi szak-

mint 17 100 m2 nagyságú kiállítói területen az érdekes

konferenciáját, a MOBILE

szakmai előadások mellett egy 24 járműből álló géppark

2017 rendezvényt. Az esemény mottója:

segített a közönség számára megérteni, milyen új terméke-

„Új álláspontok és konzultáció: a biztonság, a hatékonyság

ket és alkalmazásokat kínál a Bosch Rexroth a mezőgazda-

és az automatizálás következő szintje”.

sági, erdészeti és építőipari gépek felhasználói számára.
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Letölthető alkalmazások
Válogasson ingyenes letölthető alkalmazásaink közül
és töltse le az Ön igényeinek leginkább megfelelőt!

Fit4Filter
A Fit4Filter alkalmazás segítségével könnyedén
kiválaszthatja az Ön számára leginkább megfelelő
alkatrészt.
Böngésszen folyamatosan frissülő adatbázisunkban,
ahol a cikkszám, illetve a modellszám megadásával
pillanatok alatt megtalálhatja jelenlegi szűrőbetétjének helyettesítőjét!

Service Now
„Service Now” applikáció közvetlen elérést biztosít
a Bosch Rexroth szervizszolgáltatáshoz, ezzel egyszerűsítve a hibabejelentés, javítás és karbantartás
folyamatát. Az alkalmazás fényképek csatolását is

▲▲ Az óra átalakításában közreműködő munkatársak. Balról: Kavecz Máté, Szabados István,
Orbán-Romhányi Attila, Prekel Daniel, Hommonai Zoltán

lehetővé teszi.

Toronyóra lánccal

Hogyan lesz egy ipari elemekből épített, egyedi óraszerkezet
hálózatba kapcsolt?
2013. évi átadása óta a különleges, Rexroth-elemekből álló

hanem tableten vagy okostelefonon keresztül is vezérel-

óra a Bosch budapesti központ fogadóterének büszkesége.

hető a berendezés. Az i4.0-s megoldást Rexroth XM21-es

Az óraszerkezetben helyet kapott a lineáris technika, a

vezérlő és a legújabb Sercos buszra illeszthető, kompakt

hajtás- és vezérléstechnika, valamint a hidraulika. A megol-

CytroPac tápegység támogatja. A felhasználói felületen

dásban a fából készült számjegy karaktereket a hátsó

látszanak a rendszerparaméterek, a beépített elemekről

tárból egy többtengelyes manipulátor mozgatja a megfelelő

elérhetőek az információk, de akár be is avatkozhatunk az

helyzetbe, így alakítva ki az aktuális idő látványát. A másod-

óra működésébe. Linux alapú webszerverének köszönhe-

percek múlását a szerkezetben elhelyezett üvegcsőben

tően elérhetjük a vezérlés által gyűjtött adatokat, s mindez

lévő hidraulikaolaj emelkedése mutatja, amely miután eléri

platformfüggetlenül, egyszerű internetböngésző segítségé-

a 60 szekundumot, visszaesik a kiindulási szintre. Az átala-

vel megtekinthető. Sőt az időzónaváltó funkció kiválasztá-

kítás során az óra vezérlését adatgyűjtési és megjelenítési

sával a rácsatlakozott felhasználó öt perc erejéig megad-

funkciókkal egészítették ki, így nemcsak számítógépen,

hatja, mely időzóna idejét mutassa az óra.

FluidTech Szótár
A FluidTech Szótár olyan alkalmazás, amely az ipari
hidraulika területén gyakran használt szakkifejezések listáját tartalmazza A-tól Z-ig. A több mint 10
nyelven elérhető szójegyzék értékes segítséget
nyújthat az ipari hidraulikával foglalkozó szakemberek számára.
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