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Geri dönüşüm için güvenilir performans 

 

Son yıllarda, hammadde fiyatları ve enerji maliyetlerinin arz ve talebin 

dengesizliği nedeniyle önemli ölçüde artması sebebiyle, mevcut kaynakların 

daha verimli şekilde kullanılması, israfın engellenmesi ve hammaddenin 

yeniden kullanabilmesi gerekiyor. Bu sebeple de geri dönüşüm teknolojisi 

giderek daha önemli hale geliyor. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme 

imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek 

ve ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil 

edilmesidir.  

Endüstrinin her alanında geri dönüşümün önemi giderek artıyor. Bu durum, 

endüstrinin metal, kâğıt, lastik ve çöp geri dönüşümü gibi farklı alanlarındaki 

gelişimini de teşvik ediyor. Buna bağlı olarak hurda makasları, hurda presleri 

ve parçalayıcılara olan talebin artması, makinelerin daha hızlı ve daha iyi 

enerji verimliliği ile çalışması gerekliliğini ortaya koyuyor. Verimliliğin 

geliştirilmesinin devamına duyulan ihtiyaç ve bu teknolojinin performansı, 

hidrolik sistemlerin sunduğu güçlü ve çekici çözümlerdir. Hareket ettirme, 

kesme, sıkıştırma ve kaldırma gibi ihtiyaçların idaresi için kesme kuvvetinin 

avantajlarının ve hidroliklerin esnekliklerinin kullanıldığı metal geri 

dönüşümünde birçok uygulama mevcuttur. 
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Hurda Presleri 

Piyasada performans, kalite ve işlevsellik açısından birbirinden farklı birçok 

hidrolik ürün bulunuyor. Hurdaları olabildiğince küçük hacimlere sıkıştıran ve 

tek bir blok haline getiren hurda presi bu teknolojinin bir parçasıdır. 

Hurdayı olabildiğince düzgün bir şekilde sıkıştırmak için, hurda yanlardan, her 

bir uçtan ve üstten preslenir. Preslendikten sonra, kapı açılır ve sıkıştırılmış 

hurda dışarı itilir. Genellikle dört hidrolik silindir ekseni kullanılır. Toplam 

çevrim zamanını azaltmak için bu makineler genellikle bir ‘kafes’ ile donatılır. 

Bir vinç, malzemelerin sıkıştırılması sırasında ‘kafesi’ hurda ile doldurur ve bir 

sonraki çevrimin başında, daha önceden hazırlanmış olan hurdalar basitçe 

prese itilir. Kafes aynı zamanda presin optimum seviyede hurda ile 

doldurulduğundan emin olmak için bir ölçü aleti olarak da görev yapar. Bu 

sürecin kullanılmasıyla, taşıma, depolama ve atım işlemleri kolaylaştırılmış ve 

daha verimli hale getirilmiş olur. 

Hurda Makasları 

Bir diğer seçenek ise hurda makasıdır. Hurda ilk olarak bir hurda presinde 

sıkıştırılır, buna karşın bir blok haline getirilmez, malzeme küçük adımlar 

halinde bir uç itici tarafından itilir ve küçük parçalara kesilir. Kesme sürecinin 

olabildiğince verimli olabilmesi için, hurda direk olarak kesicinin bıçağında 

önceden sıkıştırılır ve bir baskı plakası silindiri ile sıkıca tutulur. Hurdanın eşit 

parçalara sahip küçük parçalara kesilmesi ile geri dönüşüm sürecine uygun 

hale getirilir. Sağlamlık, güvenilirlik, kısa çevrim zamanlarına ve yüksek 

güçlere olan ihtiyaç; hurda makaslarında hidrolik kullanılması gerektiği 

anlamına gelir. Hidrolik sistem, hurda makasının genel verimliliğinin kilit 

noktasıdır ve performanstaki farklılığı oluşturan yine hidroliktir.  

Parçalayıcı (Shredder) Sistemleri 

Hidrolik sistemler verimliliği, üretkenliği ve güvenliği geliştiren parçalama 

teknolojisinde de kullanılır. Parçalayıcılar, sıkıştırılmış veya preslenmiş 

malzemeleri yüksek tork ve düşük hız ile daha küçük parçalara ayırarak, daha 

hafif ve küçük boyutlara dönüşmesine yardımcı olurlar. Aynı zamanda, geri 

dönüşüm süreci hattının daha aşağılarında, daha etkin küçük parçalara 

ayrılan hurda malzemelerinin daha verimli sıralanması ve ayrıştırılmasına 

olanak tanırlar. Parçalayıcılar kullanarak geri dönüşüm hattındaki diğer 

makine ve ekipmanların kapasitesi artırılabilir ve bu da besleme hatlarının 

kısalmasına, yakıttan ve emisyondan tasarruf edilmesini sağlar.  
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Konu zorlu şartlar altında güvenilir performans sunmak olduğunda, Bosch 

Rexroth doğru hareketi, gücü, kontrolü ve işlevi, teknoloji ve konumdan 

bağımsız olarak sunar. Çok çeşitli uygulamalar için esnek sistem çözümleri, 

nerede olursa olsun performansın ve üretimin en iyi seviyeye getirilmesine 

katkı sağlar.  

Global bilgi ve hizmet ağı ile alışılmışın çok ötesinde yerel bir destek sunan 

Bosch Rexroth’un deneyimli mühendisleri sadece kendi çözümlerinde değil, 

uygulama alanlarında da uzmandır. Kendi yerel servis personeliyle, sistem 

çözümleriyle komple ilgilenebilecek kapasitesine sahiptir. 

Bosch Rexroth çözümleri 

Verimli balyalama ve sert malzemelerin kesiminde, güç ve hassaslık esastır. 

Bosch Rexroth,  kuvvetli ve güvenilir güç ile her gün işlenen çok sayıda farklı 

malzemeye adaptasyonu kolaylaştıran mükemmel kontrolü bir arada sunar. 

Bunlar, üretilen işin hacmini artırmayı ve üretimi en iyi seviyeye getirmeyi 

sağlayan avantajlardır. İster sökme ezme, ister besleme parçalama olsun, 

teknolojiden veya çevre koşullarından bağımsız olarak her ihtiyaca uygun bir 

Rexroth çözümü vardır. Yavaş veya hızlı, ileri geri fark etmez.  

Performansı en iyi seviyeye getirecek güçlü ve esnek sistem çözümleriyle 

ihtiyaca uygun hale getirilmiş güvenilir sonuçlar alınabilir. Döndürme ve 

bükme süreçleri olması gerektiği şekilde devam eder ve durulması 

istendiğinde durur. İşlemlerin sağlam ve güvenilir olması, en ağır yüklerin 

altında bile sağlam duran ve çok yönlü çözümler tarafından sağlanır. Yük ne 

olursa olsun, işlemlerin istenilen yönde ilerlemesini ve hassasiyetle kontrol 

edilmesini sağlar. 

Hurda makineleri ve balya presleri 

 Mükemmel kontrol edilebilirlik  

 İhtiyaç duyduğunuz zamanda ihtiyaç duyduğunuz kadar güç 

 Kesim esnasında şok yük koruması 

 Geniş akışlarda hızlı ve şoksuz geçiş 

Beslemeli sarmalar 

 Yüksek tork olmadan düşük hızlarda çalışma kapasitesi 

 Çeşitli hız ve yönler için basit kontroller 

 Yüksek kontrol edilebilirlik 

 Değirmene sorunsuz ve güvenli bir besleme hızı 



 
Basın Bülteni 
 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth A.Ş., Pazarlama, 41420, Kocaeli, Türkiye, 

www.boschrexroth.com.tr 

 

 

Detaylı bilgi için: 

Bosch Rexroth A.Ş: 

Seda Tacer 

41420 Çayırova/Kocaeli 

Tel.  : +90 0262 676 0000 

Faks: +90 0262 676 0101 

seda.tacer@boschrexroth.com.tr 

 

 

 

 

BD239 

05.08.2014 
PI 000/00 

GÜN/AY/YIL 

 

Beslemeli konveyör 

 Bir duruş sonrasında, tam yüklü bir konveyörün bile hızlı bir şekilde 

harekete geçip çalışmasını sağlayan yüksek başlatma torku ve uzun 

ömürlü tasarım 

 Sürekli hız kontrolü, parçalayıcı beslemesinin optimizasyonu 

 Yüksek kontrol edilebilirlik, anlık duruş imkanı 

Parçalayıcılar 

 Sürekli şok yüklerine ve hız kesme koşullarına yerleşik dayanma 

kabiliyeti 

 En ağır ortamlarda bile sınırsız sayıda duruşa, başlangıca ve geri 

dönüşe dayanma 

 Aşırı yük koruması, makinenizin ve bileşenlerinin korunması, 

dolayısıyla çalışmama süresinin azalması ve makinenin kullanım 

suresinin artması 

Parçalayıcılar 

 %100 yük paylaşım özelliği ve yüksek başlatma torku sayesinde yük 

koşulları ne olursa olsun sindirme tamburunun çalışmaya devam 

etmesi 

 İhtiyaç duyulduğunda üstün güvenilirlik ve kontrol edilebilirlik 

 Yer ve ağırlık tasarruflu çözüm 

Otoklavlar 

 Sürme kilidi tamburu yükleme ve boşaltma döngüleri sırasında 

yerinde tutması için kilitlemek için otoklavın belirli ve dengeli bir 

pozisyonda durdurulabilmesini sağlayan yüksek kontrol edilebilirlik 

 %100 yük paylaşımı ve yüksek başlatma torku sayesinde otoklavın 

yük koşulları ne olursa olsun çalışması devam eder 

 Yer ve ağırlık tasarrufu sağlayan çözümler 

 

 

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, 
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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/

