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Gücü sadece gerektiği kadar kullanın! 
 
Sytronix FcP 5000 değişken hızlı pompa tahrik sistemleri takım 

tezgâhlarının işletim maliyetlerini düşürüyor. 

 

 
 
Rexroth tarafından piyasaya sunulan Sytronix FcP 5000 değişken hızlı 

pompa tahrik sistemleri ile takım tezgâhlarında uzun vadede yüzde 70’e 

varan oranlarda maliyet tasarrufu sağlanabilir. Hidrolik güç üniteleri ile 

birlikte kuruluma hazır bir şekilde satılan bu sistem, hidrolik gücünü 

elektrikli sistemlerin enerji verimliliği ile birleştirir. Önceden  

parametlendirilmiş olan sürücüler sayesinde başlangıç operasyonu 

kolaylaşır ve sistem geleneksel tahrik çözümlerine birebir uygun tepki 

verir.    
 

Sytronix FcP 5000 değişken hızlı pompa tahrik sistemleri, standart bir 

asenkron motor ve frekans konvertöründen oluşur. Özellikle sabit basınç 

gereken sistemlerde kullanılır. Talebe göre elektrik gücü sağlayarak, 

sistemdeki basıncı sabit tutar. Sistemde değişken hızlı operasyonlar için 

geliştirilmiş pompalar geniş bir hız aralığını yüksek verimlilikle kapsar.  
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Örneğin; PGH-32 içten dişli pompası dakikada 3000 devir hızına ulaşabilir. 

Bazı yükleme operasyonlarında, operasyon basıncında limit olmaksızın hız 

dakikada 100 devire kadar düşebilir. Aynı zamanda hidrolik güç ünitelerinden 

kaynaklı gürültü seviyesini de 20 db(A) kadar düşürebilir. Bu sayede 

günümüzde yeni bir ölçüt olan operasyon ses seviyesinin düşürülmesi de 

çoğunlukla karşılanmış olur. FcP 5000 ayrıca mevcut hidrolik sistemlerin de 

enerji tüketimini azaltır.  

 

Özellikle sıkma ve germe işlemi bir çok takım tezgahında vardır. Sytronix FcP 

5000 bu işlemlerde gereksiz enerji kullanımını engeller. Makina çevirimin her 

bir fazında, talebe göre motorun hızını düşürür. Tüm makine çevrimi sonunda 

çevrim özelliklerine de bağlı olarak ortalama hızı düşürerek, yüzde 30-80 

enerji tüketimini düşürebilir.  Bu aynı zamanda yağa geçen ısıyı da azaltır, 

böylece sistemi soğutmak için yapılan masraf da azaltılmış olur.  

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

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

