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Bosch Rexroth’tan dinamik ve hassas lineer motorlu 

kompakt modül: CKL 

Doğrusal hareket teknolojileri alanında geniş bir ürün gamına sahip Bosch 

Rexroth Türkiye’nin sunduğu yeni CKL kompakt modülü tüm küçük ve orta 

boyutlu iş parçaları ile yapılan dinamik ve hassas uygulamalara uyum 

sağlayan mükemmel bir lineer motor eksenidir. Kolay kurulum imkânının yanı 

sıra kompakt çözüm avantajı sunan CKL modülü,  mühendislik maliyetlerinde 

önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor.  

CKL modülü, demirsiz lineer motorun entegre işlevleri, çift kılavuz ve optik 

ölçüm sistemiyle yüksek dinamizm ve hassasiyet gerektiren durumlarda 

kompakt ve kuruluma hazır çözüm sunuyor.  CKL, Rexroth başlangıç 

sihirbazı yardımıyla yapılandırma ve devreye alma sürecini kısaltıyor. Bu 

şekilde kurulum için harcanan zamandan tasarruf edilerek hemen kullanıma 

hazır duruma geliyor.   

Bosch Rexroth teknolojisi ile geliştirilen CKL, tasarlanırken paralel olarak 

düzenlenmiş iki ray ve dört kılavuz taşıyıcısı aracılığıyla yüksek yük 

kapasitesine ulaşabiliyor. Entegre bir lineer kılavuz, ölçüm sistemi ve lineer 

motora sahip mekatronik bir ürün olarak yüksek bütünlüğü ile basit, hızlı ve 

hassas olarak sorunsuz çalışıyor.  Üzerinde mekanik tahrik elemanlarının 

bulunmaması nedeniyle bakım gereksinimlerini minimuma indiriyor. 1 µm 

yatay dönüş hızı ile her zaman yüksek doğrulukta çalışıyor.  Kolay 

yapılandırılabildiği için birçok seçenek sunuyor ve EasyWizard devreye alma 

sihirbazı ile basit bir şekilde devreye alınabiliyor. 5.000 mm'ye kadar strok ve  

100 m/s’ye ulaşan ivmeyle yüksek verim elde edilmesini sağlıyor. Yüksek 

ivmelenme özelliğinin yanı sıra 5 m/s’ye kadar yatay dönüş hızına 

ulaşabiliyor.  

Her türlü küçük ve orta boyutlu çalışma parçalarınız için yeni CKL kompakt 

modülü,  Bosch Rexroth merkez ve yetkili satış bayilerinde bulabilirsiniz.  
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Teknik Veriler 

 Yatay dönüş hızı: 5 m/s'ye kadar 

 İvme: 100 m/s2'ye kadar 

 Tekrarlama doğruluğu: 1 µm'ye kadar 

 Strok: 5.000 mm'ye kadar 

 

 

 

Bosch Rexroth Türkiye 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 m
2’
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 2014 yılında 33.700 çalışanıyla yaklaşık 5,6 milyar 

avro ciro gerçekleştirilmiştir.   

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

Bosch Türkiye Hakkında 

http://www.boschrexroth.com.tr/
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Bosch Türkiye, ‘Mobilite Çözümleri’, ‘Enerji ve Bina Teknolojileri’, ‘Sanayi 

Teknolojileri”  ile ‘Dayanıklı Tüketim Malları’ alanlarında 5 ayrı şirketle Bursa, Kocaeli, 

Manisa ve Tekirdağ’da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bosch Grubu, Türkiye’de ilk kez 

1910 yılında kurulan bir temsilcilikle faaliyetlerine başlamış olup, ilk fabrikasını ise 

1972 yılında Bursa’da kurmuştur. Bosch Türkiye, 15.000 çalışanı (BSH dahil), 1,68 

milyar avro cirosu ve 1,22 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 Türkiye’nin Bursa, Manisa ve Tekirdağ’da Ar-Ge 

Merkezleri bulunmaktadır.  

Daha fazla bilgi için:  www.bosch.com.tr , https://www.facebook.com/BoschTurkiye  

ve  https://twitter.com/TurkeyBosch  

Bosch Grubu, dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet  tedarikçisidir. Dünya 

genelinde 360 bini aşkın çalışanıyla 2014 yılında 49 milyar Euro'luk satış 

gerçekleştirmiştir. Bosch Grubu; Mobilite Çözümleri, Sanayi Teknolojileri, Enerji ve 

Bina Teknolojileri ve Dayanıklı Tüketim Malları olmak üzere 4 ana sektörde faaliyet 

göstermektedir. Bosch Grubu, Robert Bosch GmbH ve 50’nin üzerinde ülkedeki 

360’dan fazla bağlı bölgesel şirketinden oluşmaktadır. Satış ve servis ortakları da 

dâhil edildiğinde, Bosch yaklaşık 150 ülkede temsil edilmektedir. Bu dünya çapındaki 

gelişme; üretim ve satış ağı daha fazla büyüme için temel oluşturmaktadır. Bosch, 

2014 yılında dünya çapında 4.600 patent başvurusunda bulunmuştur. Bosch Grubu 

etkileyici ürün ve hizmetler tasarlayarak, hem inovatif hem de faydalı çözümler 

sunarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle, şirket dünyanın her 

yerinde ‘yaşam için teknoloji’  sunabilmektedir. 

Detaylı bilgi için: www.bosch.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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Seda Tacer, Bosch Rexroth Kurumsal İletişim 
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 Atıl Berk, Ünite İletişim  (212) 272 93 13   
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