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Baskı Makineleri için Bakım Çözümleri 
 
 
Baskı Makineleri 25 yıldan uzun kullanım ömürleriyle oldukça dayanıklı 

ve karmaşık sistemlerdir. Ancak yine de her bir makinenin elektrik ve 

mekanik altyapısında kullanım ömrünü azaltan belirli faktörler vardır. 

Ayrıca çalışma ve ortam şartları, uzun vadede ekipmanların yıpranarak, 

fonksiyonlarını yitirmesine, dolayısıyla makine kullanım ömrünün 

azalmasına yol açar. Bosch Rexroth’un sağladığı yenilikçi bakım 

çözümleri baskı makinelerinin kullanım ömrünü uzatır. 

Bosch Rexroth’un sunduğu yazılım arayüzleri ve web servisleri, kullanıcılara 

hata analizi ve servis kabiliyetini geliştirecek araçlar ve metotlar sunar. 

Uzmanlar güncel durumu incelemek amacıyla internet üzerinden gerçek 

zamanlı olarak ihtiyaç duyacakları proses ve makine verilerine erişim 

sağlayabilirler. 

Akıllı Veri Analizi, olası problemlerin belirtilerini, durum daha da 

kötüleşmeden doğru aksiyonu almak adına tespit edebilir. Web servisleri, 

kullanım ömrünün uzatılmasında ve maliyetlerinin azaltılmasında, çok önemli 

bir rol oynar. Bu kapsamda sunulan işlemler ve hizmetleri şöyle sayılabilir; 

Ekstra Ürün Revizyonu  

Bosch Rexroth, verdiği bakım hizmeti kapsamında online arıza analiz 

araçlarının yanı sıra sürücü ve kontrol ürünleri için bir dizi yeniden üretim 

seçeneğini sunar. Sistem, sağlanılan planlı bakım stratejisiyle optimum 

seviyede daha uzun süre çalışır. Belirli komponentlerin değişimi, sistemin 

güvenirliğini ve çalışma ömrünü uzatır. 

 

Faydaları 

• Yeni ürün garantisi (12-60 Ay) 

• Planlı duruşlarda artış 

• Üretim güvenilirliğinin arttırılması 

• Daha uzun makine çalışma zamanı 

• Düşük üretim maliyetleri 

• Stok seviyesinin düşürülmesi 

• Yedek parça garantisi 
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“Ekstra Ürün Revizyonu” işlemleri  

• Gönderilen bileşenlerin temizlenmesi 

• Aşınmış parçaların tamamının değiştirilmesi 

• İmalatçının belirlediği kriterlerde yedek parçaların kullanımı 

• Kontrolörlerin ön inceleme hazırlığı 

• Fonksiyon ve dayanıklılık testi 

• Parametrelerin ve verilerin yeniden ayarlanması 

• VDE 0104’e uygun yüksek-gerilim ve yalıtım testi 

• Sürücülerin, muhafaza sacı dışındaki bileşenlerin tamamının değişimi 

• Motorların boyanması 

• Güncel takvim haftası bilgisini içeren yeni tip etiketi 

• Prosedürün dokümantasyonu ve arşivlenmesi 

• Ürünün tamamına yeni parça garantisi 

• Uzatılmış periyot süresince tamir garantisi (12 – 60 Ay) 

 

Retrofit Modernizasyon 

Retrofit, eski sürücü, kontrol ya da motor komponentini en son nesil Rexroth 

ürünü ile değiştirmek anlamına gelir. Ürünleri değiştirme süresini mümkün 

olduğunca kısa tutmak, devreye alma süresini azaltmak ve birebir değişimi 

kolaylaştırmak için standart retrofit kitleri belirlenmiştir. 

 

Modernizasyon, üretim alanının, mühendislik bakış açısına uygun şekilde, 

tamamıyla yenilenmesi anlamına gelmektedir. İş alanı ve üretim teknolojisi 

fark etmeksizin modernizasyon üretim alanınızı en kısa sürede en son 

standartlara sahip bir yere dönüştürecektir. 

Modernizasyon, Retrofit ve modernizasyon süresince donanım ve yazılım 

değişimi, sisteminizin üretkenliğini arttıracak ve daha pahalı yatırımlara 

duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır. 

Faydaları 

• Enerji verimliliği yüksek, sürücü ve kontrol sistemleri 

• Teknolojik bileşenlerin kurulumu ile artan kapasite 

• Yasal gereklilikler ve çevre düzenlemelerine uyumluluk (Makine güvenliği ve 

CE uyumluluğu vb.) 
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• Mekanik altyapının iyileştirilmesi için daha az yatırım ihtiyacı 

• En güncel açlara erişim (Enerji analiz aracı ve İDDS yazılımı vb.) 

• Yeni komponent için 12 ay garanti (60 aya kadar opsiyonel) 

 

Bosch Rexroth Hakkında 

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. 

adıyla başlamış ve  Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. 

ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri 

üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2'lik bir alan ve 1000'e yakın çalışan 

sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve 

sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, 

satış sonrası eğitim ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri 

üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda kullanılan valfler ve hidrolik pompalar 

üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve dünya pazarlarına 

ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan 

tahrik ve kontrol teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket 

ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin yanında müşteriye özel entegre 

otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil Uygulamalar, 

Makine Uygulamaları ve Mühendisliği, Fabrika Otomasyonu ve Yenilenebilir 

Enerji pazar segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya 

getirmektedir. Bosch Rexroth müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, 

dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj teknolojilerini tek kaynaktan 

sunmaktadır. Globalde 2013 yılında, 80'in üzerindeki lokasyonda 36.500’ü 

aşkın çalışanıyla yaklaşık 5,7 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.   

Daha fazla bilgi için www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.  

 

http://www.boschrexroth.com.tr/

