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Hidrolik sistemlerde kirlenmeyi kontrol altında tutmanın 
en hassas yolu…       

Bosch Rexroth’tan yeni ‘OPM II’ mobil filtreleme monitörü  

 

 
 Bosch Rexroth, sahip olduğu gelişmiş hidrolik ürün programını yüksek 

kalitede bir filtre teknolojisi ile geliştirmeye devam ediyor. Şirket bu 

doğrultuda, hidrolik sistemlerdeki sıvıların kirlenme seviyesini en hassas 

şekilde ölçen yeni ‘OPM II’ mobil filtreleme monitörünü pazara sundu.  

 Yeni OPM II, düşük bir maliyetle hidrolik sistemlerde sıvıların kirlenme 

seviyelerini kolayca takip ederken, uluslararası saflık derecelerine uyumlu 

ölçümleriyle anlık kayıt tutabiliyor. 

 

 

Filtreleme konusundaki uzmanlığı ve 50 yılı aşkın uygulama tecrübesiyle global bir üretici konumunda 

bulunan Bosch Rexroth, yeni mobil filtreleme monitörü OPM II ile hidrolik sistemlerde mineral yağlardan 

biyo ve dizel yakıtlara kadar kirlenme seviyesini kontrol altında tutuyor. 

 

 

Günümüzde mobil makinelerin hidrolik sistemi ve hidrostatik tahrik sisteminde 

kullanılan sıvılar, genellikle yüksek basınç altında çalışıyor. Hidrolik akışkanın 

değişimi gibi detaylı bir bakım işlemi yapılması gerektiğinde, genellikle 
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makinenin servis merkezlerine götürülmesi gerekiyor. Bu da uzun süreli vakit 

kayıplarına yol açabiliyor. 

 

 

Uluslararası standartlarda ölçüm: ISO ve SAE 

 

Bosch Rexroth’un geliştirdiği yüksek hassasiyetli ve oldukça az yer kaplayan 

yeni ‘OPM II’ ise hidrolik sistemlerdeki kirlenme seviyesini ve sıvı saflık 

eğilimini anlık olarak izleyip kaydedebiliyor. Limit değerleri aşıldığı an, alarm 

devreye girerek kullanıcıyı anında bilgilendiriyor.  

Sistem üzerinde bulunan parçacık monitörü ise ekran aracılığıyla kolayca 

çalıştırılarak yapılandırılabiliyor.  

 

Hidrolik sistemdeki sıvı saflık seviyeleri ise ISO 4406:99 ve SAE AS4059E 

derecelendirme sistemlerine göre ölçümleniyor. Entegre veri belleğiyle kirlilik 

seviyesini sürekli kontrol altında tutan ve kaydeden ‘OPM II’, 420 bara kadar 

basınçta çalışabiliyor. Ayrıca, izin verilen akış oranı ise 50 - 400 ml/dak 

aralığında bulunuyor.  

 

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 
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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. 

 

Detaylı Bilgi İçin:  
 

Gül Altuntaç, Bosch Türkiye Kurumsal İletişim 

0(216) 432 01 34, gul.altuntac@tr.bosch.com  

 
Ayşegül Aksoy, Ünite İletişim  (212) 272 93 13   
aysegul.aksoy@unite.com.tr; www.unite.com.tr  
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