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Bosch Rexroth’dan Sanayi 4.0 uyumlu akıllı hidrolik 
sistemler 
 

 Açık arayüzler aracılığı ile daha yüksek seviye sistemlerle iletişim 
kurma özelliği 

 Fonksiyonlara ve performansa göre sınıflandırılmış çözümler 

 Hidrolik sistemlere tam uyumlu Hareket Kontrol ve Hareket Lojik 

Sistemleri 

 
Son günlerde Sanayi 4.0’ın geleceğin vizyonu olduğuna dair görüşler artmaya 

başladı. Otomasyon teknolojileri açısından bakıldığında, çok yakında 

gerçekleşecek bir devrim olmasa da bugün üretimde ağların kurulmasını 

hazırlayan evrimsel bir gelişim olarak nitelendirilebilir. Günümüzde kullanılan 

mevcut hidrolik hareket kontrol ve hareket lojik sistemlerinde, Rexroth 

tarafından bir çok fonksiyon çoktan sistem yazılımlarına entegre edildi. Oysa 

bunlar geçmişte sadece hidromekanik olarak kontrol edilen sistem 

yazılımlarıydı. Bu sayede akışkan gücü teknolojilerinden gelen uzmanlığı 

otomatik olarak telafi etti. Dağıtılmış kontrol sistemleri görevlerini bağımsız 

olarak yürütüyor ve açık iletişim arayüzleri aracılığıyla daha yüksek seviye 

kontroller ve ana sistemlerle iletişim kurabiliyor.  

 

Rexroth’un hidrolik hareket kontrol teknolojileri, dağıtılmış zekâ ile sunulur ve 

açık arayüzler aracılığı ile daha yüksek seviye sistemlerle iletişim kurar. Bu 

hareket kontrol teknolojileri hız, kuvvetsel değişimler, gerçek zamanlı otonom 

kontrol hareketleri gibi değişen koşullara göre kendi kendini adapte eder ve 

makine konseptlerine modüler biçimde sorunsuz uyum sağlar. Bunedenle 

Rexroth, hidrolik sistemlere tam uyumlu Hareket Kontrol ve Hareket Lojik 

Sistemlerini geniş bir yelpazede sunuyor. Bu teknolojileri, panosuz 6 eksenli 

kontrol birimleri, IAC Çoklu-Ethernet valfleri ve pompa kontrol sistemi 

SYDFEED, 32 hidrolik eksene kadar çıkabilen IndraMotion MLC sayesinde 

IEC61131’e göre programlı pano montajlı HMC (Hydraulic Motion Control - 

Hidrolik Hareket Kontrolü) olarak sıralayabiliriz. Bosch Rexroth geniş 

teknolojik yelpazesiyle her ihtiyaca uygun çözüm sunar. Fonksiyonlara ve 
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performansa göre sınıflandırılmış bu çözümler müşterilerin tüm isteklerini 

karşılar.  Çoklu-Ethernet arayüzü Sercos, EtherCAT, Ethernet IP, PROFINET 

RT, Powerlink ve Varan gibi bütün ortak Ethernet protokollerini destekler. 

 

Bu teknolojilerin diğer bir ortak özelliği akışkan gücü teknolojilerinin ortak 

özellikleriyle uyumlu ve sınıfının en iyi hidrolik kontrolörleri olmalarıdır. Bu 

kontrolör valf özellikleri gibi detayları otomatik olarak hesaba katar ve 

IndraWorks yazılımının şeffaf yapısı sayesinde parametrelendirmeyi 

kolaylaştırır. Kullanıcı, gerekli bütün sistem bilgisini girmesini sağlayan ve 

kontrol için parametrelendirme önerileri yapan bir parametrelendirme sihirbazı 

tarafından desteklenir. Hidrolik kontrol döngüsü, IAC Çoklu-Ethernet valfinde 

veya HMC ’deki dağıtılmış formda merkezden kapatılır ve bu da kontrolün 

daha da kolaylaşmasını sağlar. Bu şekilde, çoklu-eksen sistemleri PLC 

çevrim süresinden bağımsız gerçek zamanlı olarak işletmek mümkündür.  

 

IAC Çoklu-Ethernet valfleri, pompa kontrol sistemi SYDFED, HMC ve 

IndraMotion MLC, aynı mühendislik platformu olan IndraWorks’ü kullanır. 

Sonuç olarak, hidrolik, elektrik ve hibrit eksenler benzer yazılım aracı 

kullanılarak devreye alınabilir. Mühendislik hesaplamalarından devreye 

almaya ve tanılamaya kadar, IndraWorks fikir aşamasından çözüme 

dönüşme sürecinin süresini kısaltır. Bu birbiriyle uyumlu mühendislik 

ortamında tüm IndraMotion sistemleri tahrik teknolojilerindeki PLC ve Hareket 

birimlerinin ele alınmasını kolaylaştırır.  

 

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 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 

 

 

 

09.04.2015 

Basın Bülteni 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

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.  

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Bosch Türkiye, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi Teknolojileri”  ile 

‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında faaliyet gösteren altı ayrı şirketi kapsamaktadır. Bosch 

Grubu, Türkiye’de ilk kez 1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlamış olup, ilk 

fabrikasını ise 1972 yılında Bursa’da kurmuştur. Bosch Türkiye, 2013 yılsonu itibarıyla 8  bini 

aşkın çalışanı, 1,5  milyar avro cirosu ve 1,1 milyar Avro’luk ihracatıyla teknoloji ve hizmetler 

alanında önde gelen tedarikçilerden biri olarak faaliyet göstermektedir. Bosch Grubu’nun ürün 

ve hizmetleri, yenilikçi, fayda sağlayan ve sıra dışı çözümler aracılığıyla yaşam kalitesini 

artırmak için tasarlanmaktadır.  Böylelikle Bosch, dünya çapında “Yaşam için teknoloji’ 

sağlamaktadır.  

 Bosch Grubu; Robert Bosch GmbH’ı, 360’den fazla alt kuruluşunu ve 50’den fazla ülkede 

bulunan yerel şirketleri içermektedir. Satış ve hizmet alanlarındaki iş ortakları buna dâhil 

edildiğinde Bosch, yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Dünya çapındaki bu gelişim, üretim 

ve satış ağı büyümeye yönelik temeli oluşturmaktadır. 2014 yılı finansal verilerine göre, 

yaklaşık 290.000’dan fazla çalışanla 48,9 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir. Araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri için 2014 yılında dünya çapında yaklaşık 4.800 adet patent için 

başvuruda bulunulmuştur. Tüm ürün ve hizmetleri göz önüne alındığında, Bosch, yenilikçi ve 

faydalı çözümleri sayesinde yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.  

Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr   adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Detaylı Bilgi İçin:  

  

Seda Tacer, Bosch Rexroth Kurumsal İletişim 

0 262 676 00 46, seda.tacer@boschrexroth.com.tr 
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