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İhtiyacınız olduğunda 
yanınızdayız

Bütünsel bir çözüm için sorumluluk almak, en küçük
bileşen parçalar konusunda bile sorumluluk almayı
gerektirir. Bu sorumluluk bizim için, orijinal parçalar ve
kişiye özel destek anlamına gelir. Bosch Rexroth,
ihtiyacınız olan her şeyin tek bir tedarikçiden sağlandığı,
kalitenin garantisi ve tek duraklı çözüm ortağınızdır. 

Dünya çapındaki organizasyonumuz, mühendislik, kurulum
ve servis hizmetlerini coğrafi konumdan bağımsız olarak
sunmaktadır. Global anlamda hızlı ve iyi koordine edilmiş
kotasyon, kurulum ve gerektiğinde yerinde servis
desteğimizle sizlerin yanındayız.

Kolay geliştirilebilir
Üretimi arttırmanız gerektiğinde, modüler olarak
tasarlanmış tahrik sistemlerimize kolayca ekleme-çıkarma
ve ayarlama yaparak, en az aksamla, en iyi sonuçları elde
edebilirsiniz.

30 yıldan bu yana Hägglunds hidrolik motorlarını temel
alan paletli besleyiciler için tahrik sistemleri tedarik
ediyor ve kurulumlarını yapıyoruz. Bu süre zarfında
edindiğimiz tecrübe sayesinde, besleyicinizden en iyi
şekilde yararlanmanız için her bir fonksiyonun nasıl
konfigüre edilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Verimliliğiniz, değişmeyen odak noktamızdır. Bu nedenle, en yeni çevrimiçi
bağlantılarla dünyanın her yerinde yanınızda olmaya hazırız. Uygulamanızı ve
iş gereksinimlerinizi anlayarak, size tam anlamıyla yardımcı olabilmek adına
tam tahrik çözümleri, akıllı güncellemeler ve benzersiz hizmetler sunuyoruz.
Uzmanlarımız ve uzmanlık bilgilerimizden elde ettiğiniz yalnızca bir destek
değildir. Bu bir ortaklık.

Paletli Besleyiciler için
Hägglunds çözümleri

 ▶  Rusya

 ▶ Danimarka

 ▶  Yeni Zelanda
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Verimliliğinizi hiçbir şey
durdurmasın

Söz konusu ister yeni besleyiciler, ister mevcut makinelerde yapılacak
değişiklikler olsun, Bosch Rexroth, tam performans için en iyi tahrik sistemi
çözümlerine ulaşmanızı sağlar. Uzmanlığımız ve sistemlerimiz, işlemleriniz için
eksiksiz ve verimli bir çözüm elde etmeniz konusunda tüm gereksinimlerin
dikkate alınmasını sağlar.

Paletli ve bantlı besleyiciler, zorlu ortamlarda yüksek
başlatma torkuna ve sık meydana gelen güç artışlarına
dayanıklıdır. Modüler tahrik çözümlerimiz, ani yüklere
karşı entegre koruma sunar, bu da makinenizin
işlevselliğini korur ve üretimde durma riskini azaltır.
Doğrudan tahrikli hidrolik sistemlerimizin atalet momenti,
dişli redüktöre sahip eşdeğer bir elektromekanik tahrik
sistemi ile karşılaştırıldığında sadece %0,1’dir. Bu özellik,
makinelerinizdeki, zincirlerdeki ve tahrik hattındaki
zorlanmayı sınırlayarak besleyicilerinizin hizmet süresini
artırmak istediğinizde önemli bir unsurdur.

Ağır çalışma şartlarında performans için tasarlandı
Doğrudan tahrikli hidrolik sistemlerimiz, yüksek başlatma
torkuna ve devamlı yüksek tork kapasitesine erişmenizi
sağlar. 

 e Ağırlık-performans bazında çözümlerimiz her 
zaman sınıfının en iyisidir. Şimdi ise Hâgglunds 
hidrolik motorlardan oluşan yeni CBM serimizle 
bir sonraki aşamaya geçtik. Önceki standart 
motorumuz Marathon ile karşılaştırıldığında 
daha küçük boyutlara ve yaklaşık %25-30 daha 
az ağırlıkta olmasına rağmen CBM, daha yüksek 
güç ve performans sunar. CBM, dünyadaki en 
yüksek tork/ağırlık oranına sahiptir.

Besleyicinizde tahrik çözümlerimizi kullanmak, her yük
koşulunda çalışmaya başlayabileceğiniz ve uzun süre
yüksek yükte çalışabileceğiniz anlamına gelir. Bunlar, güç
ihtiyacı ortalama düzeyde olan bir sistemle karşılanır.
Dahası, herhangi bir sınırlama olmaksızın, besleme
işlemini gerektiği kadar sık başlatıp durdurabilirsiniz.

Verimliliği durmaksızın artırın
Performansı daima en üst düzeye çıkarmak
istediğimizden emin olabilirsiniz. Sürekli olarak ürün ve
çözüm geliştiriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlam ve
güvenilir tahrik ve kontrol çözümlerimiz, hem zorlu
ortamlar hem de zorlu uygulamalar için günümüze ve
geleceğe uygun olarak tasarlanmıştır.
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ALAN
Birçok besleyici, alanın kısıtlı olduğu yerlerde kurulur.
Çözümlerimiz mümkün olan en yüksek esnekliği sağlar.
Güçlü hidrolik motor küçüktür ve doğrudan montaj
sayesinde besleyicinizde minimum alan kaplar. Tahrik
ünitesi, tahrik mili yerleşiminden bağımsız olarak, uygun
alanın bulunduğu herhangi bir yerdedir.

KOLAY BAKIM
Tahrik sistemlerimizin uzun süreli kullanım ömrü, daha
az bakım ihtiyacı anlamına gelmektedir. Sistemler
modüler bir tasarıma sahiptir ve seri üretilen standart
bileşenlere dayanmaktadır, bu nedenle bakım ve servis
gerçek anlamda hızlı ve kolay şekilde sağlanabilir.

YÜKSEK BAŞLATMA TORKU
Doğrudan tahrikli hidrolik teknolojisi, besleyiciye,
zaman kısıtlaması olmaksızın, hareketsiz haldeyken tam
torkta çalışma imkânı sağlar. Kurulu güç tam kapasitede
kullanılabilir ve yüksek başlatma yükü veya pik yükler
için büyük boyutlara gerek yoktur.

SIK BAŞLATMA VE DURMA
Hidrolik doğrudan tahrikle sürülen besleyicinin ardışık
başlama ve durma sayısında bir sınır yoktur. Ek olarak,
besleyici, herhangi bir kısıtlama olmadan kendi hız
aralığı dahilindeki herhangi bir hızda sürekli olarak
çalışabilir.

GÜVENİLİRLİK
Doğrudan Hidrolik tahrik sistemlerinin çok yüksek
güvenilirliğe sahip olduğu onaylanmıştır. Sistemlerimizin
mühendisliği ve tasarımı, gerekli minimum bakımla,
uzun bir hizmet ömrü sağlamaya dayanmaktadır.
Çalışma prensibinin, besleyiciler için iyi bir uygulama
olduğu kanıtlanmıştır. Bu da uzun süreli ve güvenilir
çalışma anlamına gelir.

Hidrolik tahrik sistemlerinin 
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