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Rexroth Mobil Filtreleme Ünitesi, 
gözle görülemeyen partikülleri engeller 
sistemin kirlenmesini önler 
 
Küçük ve gözle görülemeyen partiküller, hidrolik sistemlerde akışkanları 
kirletip arıza yaşanmasına neden olur. Rexroth Mobil Filtreleme Ünitesi, 
filtre üzerinde toplanan partiküllerin hidrolik sistemlere ulaşmasını 
engelleyerek kirlenmesini önler. 
 
 
Hidrolik sistemlerdeki arızaların yaklaşık yüzde 80’ine kir partikülleri 
neden olur. Bu sistemin güvenirliği için kirin filtreleme yoluyla 
temizlenmesi gerekir. Doğru filtrenin seçimi kadar operasyonlar 
süresince alınacak uygun servis hizmeti de önemlidir. Bir sistem ancak 
akışkanların kirliliği düzenli ve doğru şekilde takip edildiği sürece 
kesintisiz çalışır. Bu kapsamda Bosch’un Gebze’deki fabrikasında 
üretilen Rexroth Mobil Filtreleme Ünitesi, filtre üzerinde toplanan 
partiküllerin hidrolik sistemlere ulaşmasını engelleyerek kirlenmesini 
önler. 
 
 
Mineral esaslı hidrolik yağların transferi ve filtrelenmesi için tasarlanan 
Rexroth Mobil Filtreleme Ünitesi’nde bir dişli pompa ve pompa girişinde 
kaba kirliliği tutmak icin bir süzgeç kullanıldı. Dişli pompa çıkışındaki filtre, 
partiküllerin hidrolik sistemlere ulaşmasına engel olarak; sistemin kirlenmesini  
önler. Üzerinde hem baypas çek valfi hem de kirlilik göstergesi bulunan 
Rexroth Mobil Filtreleme Ünitesi’nde değiştirilebilir filtre elemanları 
kullanıldığından ünitenin bakımının da kısa sürede yapılmasına olanak 
sağlamaktadır.Küçük boyutu sayesinde araç bagajına bile sığan ve kolaylıkla 
taşınabilen Rexroth Mobil Filtreleme Ünitesi’nde servis amaçlı kullanıma da 
uygunluğu sayesinde dikkat çekiyor. 
 
Filtre kullanılırken neye dikkat edilmeli? 

 

 Fabrikadan gelmiş yeni hidrolik akışkanlar bile tamamen temiz 

değildir. Sisteme yağ doldururken uygun filtre kullanımı 

önemlidir. 

 Hidrolik akışkanlar sistem üretici tarafından belirlenmiş temizlik 

seviyesine uygun olmalıdır. 

 Filtre sistemlerinde bakım maliyetlerini en aza indirmek için 

sistem satın alınırken kolay erişebilirliğe dikkat edilmelidir. 
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 Bakım programları kesintisiz operasyonu garanti altına alacak 

şekilde yapılmalıdır. 

 Kirler sisteme dışardan girebilir. Bu nedenle filtre başlığının 

olduğu bölüm temizlenmeli ve filtre değişimi sırasında kirin 

ortama girmesi engellenmelidir. 

 
 
 
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 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 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 

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 
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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. 

 

Detaylı Bilgi İçin: 

 

Seda Tacer, Bosch Rexroth Kurumsal İletişim 

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

 

Atıl Berk, Ünite İletişim  (212) 272 93 13 

atil.berk@unite.com.tr ; www.unite.com.tr 
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