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Bosch Rexroth stat üstlerinin kapanmasına özel 
çözümler geliştiriyor 
 
Dünyada tahrik ve kontrol teknolojileri alanında uzman şirketlerden biri 

olan Bosch Rexroth, stat üstlerinin kapanmasında, devasa 

konstrüksiyonların hareket ettirilebilmesi için tüm sistemin tahrik ve 

kontrolünü hidrolik veya tercihe göre elektromekanik sistemlerle 

gerçekleştiriyor.  

 
 

 

Futbol karşılaşmaları, konserler ve diğer etkinliklerde esnek bir şekilde 

kullanılabilen modern stadyumlar günümüzde mimari uzmanlık gerektiriyor. 

Stadyum projelerini hayata geçiren mimar ve mühendisler için, kaynakları 

korurken aynı zamanda yüksek güvenlik ve tasarımdaki standartların yerine 

getirilmesi de büyük önem taşıyor. On binlerce kişinin bir araya toplandığı bu 

komplekslerin zorlu güvenlik, iletişim, iklimlendirme, enerji ve bina 

otomasyonu kriterlerini karşılaması gerekiyor. Hareketli tavan ve kapalı tribün 

sürücüleri, stadyumlarda bu amaçla gerek duyulan yüksek esneklik seviyesini 

sağlıyor. 

Sunduğu hizmet ile modern hareketli mimari yapılarda ideal iş ortağı Bosch 

Rexroth, teknolojiden bağımsız bir danışmanlık servisi olarak, projelerin 

tasarımından uygulama aşamasına kadar müşterilerine çözümler sunuyor. 
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Her boyut ve kapasitedeki inşaat yapısı çözümü ile elektromekanik, hidrolik 

kontrol ve diş sistemleri kullanımında kapsamlı bilgi, beceri ve tecrübeye 

sahip olan Bosch Rexroth, stat üstlerinin kapanmasında, devasa 

konstrüksiyonların hareket ettirilebilmesi için tüm sistemin tahrik ve 

kontrolünü, hidrolik veya tercihe göre elektromekanik sistemlerle 

gerçekleştiriyor. Projede, hidrolik silindirler, güç üniteleri, borulama, sistemin 

testi, servo motor ve sürücüler Rexroth tarafından tedarik ediliyor ve tüm 

sistem işler hale getirilerek teslim ediliyor. 

Dünyadan örnekler 

Rexroth’un harekete geçirdiği örnek yapılar arasında Almanya’da Schalke 

futbol stadyumunun güney tribünü,  İspanya’da Caja Mágica tenis stadyumu 

ve Hollanda Amsterdam Arena sayılabilir. 

Schalke futbol stadyumunun güney tribününde gerektiğinde tribünün 

pozisyonu hidrolik tahrikle değiştirilip, arena esnek bir şekilde yeniden 

yapılandırılabiliyor. Madrid’deki Caja Mágica tenis kortunda ise hareket 

ettirilebilir çatılar sayesinde, sadece bir düğmeye basarak üstü açık üç kort, 

müzik konserleri ve basketbol gibi diğer spor etkinlikleri için de kullanılabilen 

üstü kapalı bir arenaya dönüştürülebiliyor. Amsterdam’daki Arena’nın çatısı 

Bosch Rexroth çözümleri sayesinde hareket ettirilebilirken, Stuttgart 

Üniversitesi’yle birlikte ilk uyarlanabilir kabuk yapının geliştirildiği biliniyor.  

Amsterdam Arena, Hollanda 
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52.960 koltuk kapasiteli arena, futbol müsabakaları, konserler vb. gibi 

etkinlikler için kullanılan çok amaçlı bir stadyumdur. Getirdiği yeniliklerden 

birisi, kapanabilir çatısıyla hava şartlarından bağımsız olarak 

kullanılabilmesidir. Bir çelik-cam yapıdan oluşan çatının toplam alanı 33.625 

m²’dir. Bu alanın 26.028 m²’si 20 dakika içinde iki hareketli parça yardımıyla 

tekrar açılabilmektedir.  

Bu projede Bosch Rexroth, elektromekanik çatı tahrik sisteminin sistem 

entegratörü olarak hizmet vermiştir.  

Çatıların iki yarısının birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmesi 

sayesinde ayrı ayrı kontrolü mümkün olabiliyor. Dahili olarak, çatıların her 

yarısında iki tarafta da iki eksen bulunuyor ve bunların konumu birbirlerine 

göre kontrol ediliyor. Çatıların iki yarısı için de bir veya iki kusurlu sistem 

hareketi olsa dahi çatının hareket ettirilebilmesi şartı getiriliyor.  

Schalke Arena, Almanya 

 

 

 

 

 

 

60.000 seyirci kapasitesiyle Schalke Arena Stadyumu, kayar çatı sistemi, 

hareket edebilen saha zemini ve hareketli güney tribünüyle Avrupa’nın en 

modern ve çok işlevli stadyumu unvanını aldı. Donges Stahlbau GmbH 

(Almanya) firmasının yapısal çelik mühendisliğiyle vinç teknolojilerindeki 

deneyimleri ve Rexroth’un tahrik ve kontrol teknolojilerindeki uzmanlığının bir 

araya gelmesi, bu yapıyı gerçeğe dönüştürdü. 

Rexroth bu projede, hareketli güney tribünün alt ve üst tribün strüktürüyle 

hareket mekanizmasının tasarımının yanında hidrolik bağlantı elemanları, 

hidrolik borulama işçiliği ve kablolama işçiliğini de üstlendi. 
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Hareketli güney tribün alt bölümünün yaklaşık 700 ton ağırlığında olması 

nedeniyle, hareket ettirilmesi oldukça zor. Alt tribünün 85 metre genişliğindeki 

çelik strüktürü 3 bölüme ayrılıyor. Her bölümde iki adet hidrolik silindir, 

senkronize bir şekilde elektro-hidrolik olarak kontrol ediliyor. Alt ve üst 

tribünün birbiriyle bağlantısının hassas bir şekilde yapılabilmesi için hareketli 

tribün bölümü senkronize bir şekilde kontrol edilerek, elektromekanik olarak 

rayların üzerinde tahrik ediliyor. Daha sonra hareketli alt tribün, 140 

milimetrelik iki adet hidrolik silindir yardımıyla kilitlenerek üst tribünle aynı 

yatay düzlemde olması sağlanıyor. 

Caja Mágica, Madrid İspanya 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis kortu, 18.000 izleyiciyi ağırlayabilecek oturma kapasitesine sahip 

bulunuyor. Hareketli çatılar, tek bir düğme ile kapalı müsabaka alanlarını açık 

hava kortlarına çevirebiliyor. 

Rexroth bu projede üç çatının kaldırılması ve yatay hareketinin sağlanmasını 

üstlendi.  

Merkez kort üzerinde, bu proje için özel olarak tasarlanan iki Rexroth hidrolik 

silindir, 103x73m büyüklüğündeki çatıyı hareket ettiriyor. Çatının ağırlığı 

1.800 tondur ve bu, yaklaşık sekiz kilometrelik bir araç konvoyunun ağırlığına 

denktir. Hidrolik silindirler çatıyı kaldırıyor ve hidrolik motorlar, silindirler de 

dahil olmak üzere, çatıyı raylar üzerinde yatay olarak hareket ettiriyor. 

Rexroth ayrıca parçaların mühendisliğinden ve üretiminden, tahrik sisteminin 

montajına ve devreye alınmasına kadar tüm sürecin sorumluluğunu 
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üstlenmiştir. Özelleştirilmiş büyük silindirin performansını güvence altına 

almak için son teknoloji simülasyon programları kullanılmıştır. 

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/

