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Hägglunds: Maden Sektörü için Güvenilir Performans 

 

Bosch Rexroth’un esnek ve dayanıklı sistem çözümü Hägglunds 

doğrudan tahrik sistemleri, madencilik sektörü için alışılmışın ötesinde 

çözümler, kalite ve güvenilirlik sunar. Bosch Rexroth Türkiye tarafından 

da satışına başlanan Hägglunds motorları; madencilik, taşımacılık, 

denizcilik, offshore, kauçuk, plastik, kâğıt hamuru, kâğıt ve geri 

dönüşümün yanı sıra şeker ve kimyasallar gibi çok geniş bir endüstriyel 

sektörde kullanılır. 

Madencilik çalışmaları ağır ve zorlu olabilir. Toz ve pislik makineleri 

hırpalayabilir ve hava şartları, boğucu sıcaklıklar ile dondurucu soğukluklar 

arasında gidip gelebilir. Eğer bunun üzerine bir de o ağır, değişken yükler ile 

sıkı üretim planları eklenirse çalışanları zorluklarla dolu bir iş bekliyor 

demektir.   

Bosch Rexroth tarafından satışına başlanan Hägglunds doğrudan tahrik 

sistemleri, kontrol ve mükemmel güvenirlikle, maksimum yük ve kuvvete her 

seviye hızda, her derecede tepki verebilme olanağı sunar. Hava şartlarına ve 

ağır zorlamalara karşı dayanıklı olan sistem, Sibirya’nın keskin soğuğundan, 

Afrika’nın bunaltıcı sıcağına kadar tüm çevre koşullarına dayanabilir ve her 

türlü sanayide kullanılabilir. Çok çeşitli güç seviyelerinde ve 

konfigürasyonlarda sunulabilen sisteme teslimat öncesinde fonksiyon testleri 
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yapılır. Makineyi aşırı yüklerden ve darbelerden kolayca korur. Tüm bunları 

çok fazla yer kaplamadan ve makineyi gereğinden fazla yükle zorlamadan 

yerine getirebilir. Kullanımda kolay ve kompakt olması sayesinde ağır 

madencilik işlerini kolaylaştırır. 

Hägglunds doğrudan tahrik sistemi, bir motor, bir tahrik birimi ve bir kontrol ve 

izleme sisteminden oluşur. Motor, her uygulama için ve en zorlu koşullar 

altında güvenilir güç sunar. Bunun arkasındaki itici güç, tahrik sistemine tam 

bir güvenilirlik getiren, hızlı harekete geçen hidrolik pompalara sahip olan 

sistemdir. Bu gücün arkasındaki beyin ise kontrol ve izleme sistemidir.  

Kurulumu esnek ve kolay olan sistem, temel işlevselliği ve bilgileri 

kullanıcıların parmaklarının ucuna kadar getirir. Bosch Rexroth, esnekliği 

artıran ve tahrik sistemine ekstra işlevsellikler ekleyen çok çeşitli valflerin yanı 

sıra paketi tamamlamak için gerekli olan aksesuarları da beraberinde sunar.  

Özellikle Hägglunds CB modeli, parçalayıcılar, besleyiciler ve merdaneli 

değirmen gibi ağır uygulamalar için uygundur. Tasarımıyla alandan tasarruf 

ettirir ve çok yönlü montaj imkanı sunar. Çeşitli boyutlar ve değişimler 

sayesinde, motor ve hidrolik pompa kombinasyonları seçilirken, tahrik 

sistemlerinin optimizasyonu mümkün olur. Delik delme ve sondaj yapma gibi 

bazı uygulamalarda oldukça kullanışlıdır. Motor hızlı tepki verir ve ağır iş için 

elverişli tasarım şok yüklerine dayanabilir, gerektiğinde anında durabilir. 

Hägglunds CB sağlam, ekonomik ve güvenilirdir. 

Hägglunds MB modelleri ise, sert yüksek torklu uygulamalar için 

tasarlanmıştır ve dünyanın en büyük hidrolik motorlarını içerir. Dayanıklı 

motor tasarımı ve yüksek güvenilirlik, bu motorun ağır çalışma koşulları için 

uygunluğunu sağlar. Şok yüklerine karşı direnç ve mükemmel kontrol 

edilebilirlik, başarısına katkı sağlayan diğer faktörlerdir. 

 

Hägglunds MB motor, tozlu, yıpratıcı ve patlayıcı risk alanlarındaki her türlü 

ortamda iyi bir performans sergiler. Aşırı sıcakta veya dondurucu soğukta, 

Hägglunds MB, zorlu, yüksek torklu uygulamalar için en uygun seçimdir ve 

yılların getirdiği tecrübeyle güvenilir hizmet sunar. 

 
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 
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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. 
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