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Bosch Rexroth, otomotiv sektörünü de Endüstri 4.0 ile 
buluşturuyor 
 
 Bosch Rexroth, preshane, boyahane, kaporta-motor-dişli kutusu 

üretimi ve son montaj uygulamaları gibi her türlü üretim ve montaj 
kademelerinde çözümlerle sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 

 Otomotiv sektöründe hızla değişen talepleri göz önünde bulunduran 
Bosch Rexroth, ürünlerini ihtiyaca göre adapte edebiliyor. 

 

Otomotiv sektörü için, gittikçe zorlaşan rekabet şartlarında kalite ve giderlerin 
hedeflenen seviyede tutulması kilit rol üstleniyor. Teknolojik değişim, zorlaşan 
piyasa koşulları gibi tüm unsurları göz önüne alarak sektöre yönelik çözümler 
üreten Bosch Rexroth, makine üreticilerinin ihtiyacı olan esneklik, 
standardizasyon ve enerji verimliliği gibi gereklilikleri barındıran çözümleri, şimdi 
Endüstri 4.0 standartlarına uyumlu olarak sunuyor. 
 
Bosch Rexroth, preshane, boyahane, kaporta-motor-dişli kutusu üretimi ve son 
montaj uygulamaları gibi her türlü üretim ve montaj kademelerinde çözümlerle 
sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Otomotiv sektöründe hızla değişen talepleri 
göz önünde bulunduran Bosch Rexroth, ürünlerini ihtiyaca göre adapte 
edebiliyor.  
 
Bunun bir örneği olan, Bosch Rexroth’un otomotiv sektörü için özel olarak ürettiği 
kaynak sistemi çözümleri, çeşitli materyallerin kullanımından kaynaklı tüm 
sorunların üstesinden gelmeyi hedefliyor. Çelik ya da alüminyum; farklı plaka 
kalınlığı üzerinde yapılan tüm kaynak işlemlerinde mükemmel kullanım ve 
performans sağlayan PRC7300 kaynak kontrolörü, nokta kaynaklarda yüksek 
hassasiyet ve güvenirlik sunuyor.  
 
Yeni PRC7300 ile test edilmiş kontrol ve denetim konseptini bir adım daha ileriye 
taşıyan Bosch Rexroth, geliştirdiği yazılımlarla, devreye alma süresini azaltırken 
işlemleri basitleştiriyor, kullanımı artırıyor. En güncel yarı iletken 
teknolojilerinin kullanımı enerji tüketimini %80'e varan oranlarda azaltır. 

http://www.boschrexroth.com/
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Sıklıkla kullanılan iletişim protokolleri için geliştirilmiş çok sayıda arayüz ile 
kontrol cihazı gelecek nesil ağ tabanlı üretim ortamlarına entegre edilebilir. 
 
PRC7300'ün uyarlanabilir kontrol düzenekleri, ister çelik olsun ister alüminyum 
her türlü plaka kalınlığı üzerinde yapılan kaynak işlemlerinde maksimum kalite 
sağlıyor. Kontrol birimi, kaynak sıçramasının meydana gelişini akım debisini 
gözetleyerek önceden tespit edebiliyor. Ayarlanabilir kontrol birimi, kaynak 
akımını buna uygun olarak düzenliyor ve istediğiniz işlemi hassasiyetle, 
maliyetleri artıran tekrar kara gerek kalmadan yapmanızı sağlıyor. Ayrıca, süreç 
kontrol ve izleme prosedürleriyle geleceğin teknolojilerini profesyonellerin 
kullanımına sunuyor. 
 
 
Sistem, %90 oranında daha hızlı devreye alınıyor 
Bosch Rexroth, geliştirdiği yeni yazılımlar ve sistemin modüler yapısıyla devreye 
alma ve değiştirme sürelerini %90’a varan oranlarda azaltıyor. Standart olarak 
entegre edilmiş uygulama katmanı, robot ara yüzü için hedef odaklı bir 
düzenleme sağlayan Bosch Rexroth, üstelik elektrikli servo kaynak tabancaları ve 
çevre birim cihazları arasında bağlantı kurabilen gerçek zamanlı dahili bir veri 
yolu sistemine de sahip bulunuyor. Etkin ön-uç ile kurulumu kolaylaştıran 
PRC7300, kaynak tabancalarının önleyici bakımının yapılmasına da olanak 
tanıyor. Endüstri 4.0 standartlarına uyumlu bulunan PRC7300 ürünü, işleme, 
robot entegrasyonu gibi ara yüzleriyle de önemli kolaylık sunuyor. Kullanıcılara 
geleceğin teknolojisi Endüstri 4.0 uygulamalarına hazır bir ürünle buluşturuyor. 
 
Bosch Rexroth’un devreye alma, işletim ve arıza tanılarına yönelik geliştirdiği 
yeni PRI7000 ise tek parça donanımda birden fazla kaynak kontrol birimini 
kontrol edebiliyor. Sezgisel Windows ve web tabanlı uygulamalarla işletimi 
basitleştirirken, yeni iletişim ara yüzleri cevaplama ve bekleme sürelerini 
azaltıyor. Yaklaşık 10,000 adet kaynak programını depolayan kontrol birimine 
sahip PRI7000 bir çok farklı üretim sürecine entegre edilebiliyor.  
   
Endüstri 4.0 uyumlu ağ bağlantı yetkinliği 
Endüstri 4.0’a uygun olarak üretilen PRC7300 kaynak kontrolörü, yatay ve dikey 
ağ bağlantısına hazır bulunuyor. Kullanıcılar kaynak hücresi dışında uzaktan 
bağlantı kurarak, ara yüzü ve kaynak işlem bilgisayarını çalıştırabiliyorlar. Süreç 
kontrolü ve iletişime yönelik çoklu işlemci mimarisi, veri transfer hızını kaynak 
işlemini hiçbir şekilde etkilemeden artırabiliyor.  
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Kontrol birimi, ortak kullanılan tüm ethernet bağlantılarında, gerçek zamanlı 
protokol verilerini birbiri arasında değiştirebiliyor. Kablosuz internet bağlantısına 
sahip olan ürün, entegre web sunucusuyla tüm kablosuz işlemleri 
gerçekleştirmeye imkan tanıyor. Ayrıca, akıllı telefonlar ve tablet PC’lerle kontrol 
birimlerine arıza tanısı koymayı sağlıyor. 
 
Önceki nesillere oranla daha az enerji kullanımı 
Güç kaybını azaltmayı hedefleyen Bosch Rexroth, geliştiricilerin soğutma 
sistemlerini daha düşük boyutlarda kullanabilmesini sağlıyor. Önceki nesiller ile 
karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %30 daha küçük boyutlarda bulunan ürün, 
önemli oranda enerji verimliliğini de beraberinde getiriyor. Kaynak işlemi 
sırasında %30, bekleme modunda ise %80 oranında daha az enerji kullanıyor.  
 
Yüksek teknoloji ürünü olan kontrol birimi ise, veri yolu aracılığıyla üretim 
aralarını bekleme moduna alabiliyor ve gerektiği an yeniden aktive edebiliyor. 
Böylece enerji verimliliğini en yüksek orana çıkarıyor. 
 
 
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 ve Fabrika 
Otomasyonu 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. 
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80 ülkedeki lokasyonları ile 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:  
 
Seda Tacer, Bosch Rexroth 

 (262) 676-0046, seda.tacer@boschrexroth.com.tr 

 
Irmak Çiftçi, Ünite İletişim   
(212) 272 93 13 irmak.ciftci@unite.com.tr; www.unite.com.tr  
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