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Sınıfının en güçlüsü 

Rexroth, dünyadaki en güçlü doğrudan tahrik ürününü 
pazara sunuyor. 

 

Hägglunds marathon motoru ile yapılan test sonuçlarına bakıldığında Hägglunds CBM, yüzde 50 daha 

fazla tork sağlarken önceki modele göre yüzde 50 daha hafif ve daha küçük. Böylece pazarda oldukça 

yüksek güç/ağırlık  oranına ulaşıyor. 

 

Birçok uygulamada talep edilen güç artar. Yeni Hägglunds CBM motoru, 

yeterli gücü sunarak özellikle bu tarz uygulamalar için müşteri 

taleplerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Eski modelleriyle 

karşılaştırıldığında yüzde 50 daha küçük ve hafif olan Hägglunds 

CBM’nin, 6000 Nm/bar, yani yüzde 50 daha fazla tork sağlaması da, onu 

dünyadaki en güçlü doğrudan tahrik yapıyor. 

Motorun performans verileri, kullanıcılar için yeni olanakların kapısını açıyor. 

Oldukça ağır çalışma yükleriyle başa çıkabiliyor, çok fazla yer kaplamıyor ve 

bununla birlikte yüzde 50 daha hafiftir. Çıkış milinin ağırlığı da daha azdır. Bu 

sayede kullanılan makineler ve kısmen ekipman daha küçük, daha hafif ve 

daha az karmaşık yapılabilir. Daha düşük kurulum gerekliliklerinin daha 

yüksek motor verimliliği ile birleşmesiyle, kullanıcıların çok fazla yatırım 

yapmasına gerek kalmaz. Dahası, kullanıcılar Hägglunds CBM motoru 

tarafından sunulan duruş esnasında maksimum tork, aşırı yüklenme 

koruması ve dört kadranlı bölgeli çalışma operasyon gibi avantajlardan da 

faydalanır.  
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Artan ihtiyaçlar için daha fazla güç 

Motor, denenmiş ve test edilmiş Hägglunds CB platformunu temel alır ve 

spesifik torku 6000 Nm/bardır. Hägglunds CBM iş geliştirme ekibinden Lars 

Andrén şunları söylüyor: "Hägglunds CBM motor ile gelecekte hidrolik 

motorların farklı uygulamalardaki faydalarını eskisine göre çok daha fazla 

göreceğiz." Örneğin motorla donatılmış vinçler, eskisinden daha büyük yükleri 

taşıyabilecek. Dalga enerjisi alanında, doğrudan hidrolik tahrikler türbinlerin 

alternatifi olabilecek.  

Hägglunds CBM, motorun tahrik şaftına daha kolay takılmasını sağlayan 

kama oluklarına sahip olduğundan faklı tipte bağlantılara uygun olması tüm 

sistemin kurulumunu basitleştiriyor. Alternatif olarak, küçük disk adaptörleri de 

bulunuyor. Rexroth önceki Hägglunds marathon motor kullanıcılarının talep 

ettiği versiyon güncellemeleri için optimizasyon setleri sunuyor. Bunlar, eski 

makinelerde motor değişiminin hızlı ve kolay yapılabilmesini sağlıyor.  

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/

