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Rexroth 110 LE(N)  
Yenilikçi Filtrasyon Teknolojisi 

 Etkileyici tasarım  
 Basit kullanım 
 Heyecan verici teknoloji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.&H. Eppensteiner GmbH & Co.K’ın satın alınması ile birlikte Rexroth 
yüksek performanslı  filtre ve filtre elemanlarını  geniş bir ürün 
yelpazesiyle son teknolojiye göre üretmektedir. Bosch Rexroth; hidrolik 
sıvılar, makine yağları ve endüstriyel sıvı ve gazlar için her uygulamaya 
yönelik çözümler sunmaktadır. Yağ temizliği ölçüm araçları, su 
konsantrasyon cihazları ve hidrolik sıvı durum görüntüleme sistemleri 
de Rexroth’un bu alandaki ileri teknoloji ürünleri arasındadır. Filtre ürün 
gamından müşterilerine sunulan 110 LE(N) Filtre Serisi Rexroth’un 
konusundaki uzmanlığı ve 50 yılı aşkın uygulama tecrübesi sonucu 
ortaya çıkan tasarımıyla filtre dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. 
Filtrenin takibi için mekanik/Elektronik kirlilik göstergesi ve maden 
yağları, sentetik yağlar, biyolojik yağlar ve HFC hidrolik akışkanları için 
ideal olan hafif alaşımlı konstrüksiyon yeniliklerdir.  
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Dizayn edilen yeni filtre kapağı sayesinde, ortaya çıkan siklon etkisi belirli bir 
yönde akış olanağı sağlamaktadır. Bu da akışın düzgün olmasını sağlar ve 
filtrenin kir tutma kapasitesini artırır.  Yenilenen gövdesi montajı 
kolaylaştırmasının yanında,  basıncı da dengeli bir şekilde dağıtarak filtre 
elemanının daha hareketsiz çalışmasını sağlamış ve filtrasyon kalitesini 
artırmıştır. Yüksek verimli, düşük maliyetli ve her zaman yenilikçi fikirleriyle 
öne çıkan Rexroth ürünleri, bu teknolojisiyle filtre ömrünü ve filtre 
elemanının değiştirilme süresini önemli ölçüde uzatır. Akışkan üzerinde siklon 
etkisi yaratan bu tasarım Rexroth filtrelerinin en önemli özelliklerinden biridir. 
 
Yüksek verim için siklon etkisinin getirdiği mükemmel dönüş yeni Rexroth 
110-LE(N) filtre serisine önemli bir yenilik getirmiştir. Akış, filtre elemanına 
karşı değil, teğet şekilde filtre tabanına doğru dairesel bir hareket yaparak 
gerçekleşir. Patent alınmış olan bu özellik yoğun kirli partiküllerin dışarı 
taşınmasını ve filtre gözeneklerinin beklenenden önce tıkanmasını önler. 
Akışın hızına bağlı olarak kirletici artıklardan kaynaklanan büyük partiküller 
filtre elemanının alt kısmında filtrenin taban bölümünde birikme yapar. 
 
Filtre taban tasarımı yeni filtre serisinin bir diğer belirgin özelliğidir. Bu yeni 
modelde filtre elemanının kapağından çıkarılması kolaylaştırılmıştır. Kapak, 
filtre elemanını tabana sabitleyecek şekilde basınç yayı ile birlikte 
oturtulmuştur. Bu şekilde akışın etkilerinden ve hidrolik şoklardan 
doğabilecek her türlü titreşime karşı koruma sağlanmış olur. 
Aynı zamanda klasik filtrelerde bulunmayan gövde tabanındaki çıkıntılar 
sayesinde hidrolik yağın filtre elemanı altından geçişi sağlanabilmektedir. 
Böylece basınç filtrenin bütün bölgelerine dengeli bir şekilde dağılarak 
çalışma koşulları değiştiğinde aşırı yüklenmeden doğabilecek riskler ortadan 
kaldırılmış olur. 
 
Filtre elemanı filtre yuvasının içinde yer alır. Basınç farkı filtreleme süreci 
boyunca sürekli izlenerek, yuvanın üst kısmında yer alan bir modüler bakım 
göstergesi ile filtrenin kir tutma kapasitesinin doluluğu kontrol altında tutulur.  
Filtre elemanında asimetrik olarak konumlandırılmış olan altı tabaka 
bulunmaktadır. Tek tek filtre katlarının optimize edilmiş kombinasyonu 
yüksek bir filtreleme verimi ve kir tutma kapasitesi sağlarken basınç kaybını 
en azda tutar. 
 
Kıvrımlı şekliyle filtre malzemesi silindirik bir şekilde bir iç destek borusunun 
etrafına yerleştirilir ve perfore plastik filmden imal edilmiş bir koruyucu 
kılıfla sarılır. Bu önlemler filtre malzemesinin mekanik hasara karşı 
korunmasını ve akışın tüm filtre alanı boyunca eşit dağılımlı bir şekilde 
olmasını sağlar. 
 
Dıştaki çok ince delikli yapıya sahip plastik filmden başlayarak en içteki 
destek katmanına kadar birçok tabakadan geçirilen hidrolik yağ sisteme her 
türlü yabancı maddeden arınmış bir şekilde gönderilir.  
 

http://www.boschrexroth.com/�
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Yenilikçi filtre teknolojisi ile Bosch Rexroth daha az enerji kaybı, daha düşük 
işletme maliyetleri ve sunduğu üstün özellikli elektronik donanımlarıyla daha 
iyi bir kontrole imkan vererek en iyi ve en kaliteli hizmeti sağlamaktadır.  Her 
zaman olduğu gibi Rexroth teknolojisine ve know-how’ına duyulan güven 
işletmenizde en iyi performansı almanızın ve sisteminizde sorunsuz  
çalışmanın garantisi olacaktır. 
 

 

Bosch Rexroth AG, tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde 
gelen uzman liderlerden biridir. Rexroth markasıyla firma 500.000'den fazla 
müşteri için, makine ve tesislerin tahrik, kontrol ve hareketine yönelik özel 
çözümler üretilir. Bosch Rexroth mobil uygulamalar, makine teçhizatı ve 
mühendislik, fabrika otomasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımı konusunda 
iş ortağınızdır. Firma ayrıca pazarın ihtiyaçlarına göre de özel çözümler 
sağlar. The Drive & Control Company sloganı ile Bosch Rexroth, bileşenlerini 
ve sistemlerini geliştirir, üretir ve 80’in üzerinde ülkeye gönderir. Bosch 
Grubu’na dahil olan Bosch Rexroth, 2011 yılında 38.400 çalışanı ile yaklaşık 
6,4 milyar Euro büyüklüğünde bir ciro elde etmiştir. 

Daha fazla bilgi için: www.boschrexroth.com   

Bosch Grubu, teknoloji ve hizmetlerin küresel bir tedarikçisi olarak lider 
konumundadır. Otomotiv ve Sanayi Teknolojisi, Dayanıklı Tüketim Malları ve 
Bina Teknolojileri alanında 300,000’den fazla çalışanı ile 2011 mali yılında 
51.5 milyar Euro’luk ciro gerçekleştirilmiştir. Bosch Grubu; Robert Bosch 
GmbH’ı, 350’den fazla alt kuruluşunu ve 60’dan fazla ülkede bulunan yerel 
şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki iş ortakları buna dâhil 
edildiğinde Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Dünya çapındaki 
bu geliştirme, üretim ve satış ağı büyümeye yönelik temeli oluşturmaktadır. 
Bosch araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 2011 yılında 4.2 milyar Euro 
harcamış olup, dünya çapında yaklaşık 4,100 adet patent için başvuruda 
bulunmuştur. Tüm ürün ve hizmetleri göz önüne alındığında, Bosch yenilikçi 
ve faydalı çözümleri sayesinde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda 
bulunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.bosch.com , www.bosch-presse.com  
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