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Takım tezgâhları otomasyonu için Rexroth’dan 
doğrusal hareket sistemleri 
 

 Takım tezgâhları üreticileriyle uzun yıllara dayanan iş birliği 
sayesinde Bosch Rexroth, müşteri talebine göre farklı doğrusal 
hareket sistemleri geliştirebiliyor.  

 Bosch Rexroth, birkaç milimetreden 10.000 milimetreye kadar 
uzanan mesafelerde, geniş bir yelpazede farklı boyut ve ağırlıklar 
için uygulamalar sunuyor. 

 
Takım tezgahı üreticileri, makinelerini yüzde 70 ile yüzde 90'ını entegre 
otomasyon çözümleriyle sunma eğilimindeler. Endüstri 4.0 dönemi ile birlikte 
üretimde artan ağ kullanımına bağlı olarak, bu oranın daha da artması 
bekleniyor. Bu nedenle takım ve parça değişimleri gittikçe önem kazanıyor. 
Müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve sistemleriyle sanayinin 
ihtiyacı olan her türlü ürün ve hizmeti tek çatı altında sunan Bosch Rexroth, 
doğrusal hareketli eksenler ve elektromekanik silindirlerin meydana getirdiği 
geniş çeşitlilik ile birkaç milimetreden 10.000 milimetreye kadar uzanan 
mesafelerde, geniş bir yelpazede farklı boyut ve ağırlıklar için uygulamalar 
sunuyor. 

 
Takım tezgâhlarında kullanılan doğrusal hareketli sistemlerin hassasiyetinin 
ve dayanıklılığının yüksek olması beklenir. Bu durum hem ana hem yardımcı 
eksenler için, iş parçalarının yüklenmesi ve boşaltılması, alet takımı değişimi 
ve destek açısından önemlidir. Doğrusal hareketli eksenler ve aktuatörler; 
talaş, soğutucular ve benzeri dış etkenlere karşı koruma sağlayarak, sistemin 
bütünlüğünü ve hassasiyeti garanti altına alıyor. Geliştirilmiş doğrusal 
hareketli sistem ürün portföyü ile Rexroth uygulama odaklı otomasyonu 
destekler.  
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Çok amaçlı kompakt modül CKK/CKR ve lineer modül MKK/MKR takım ve 
parça değişikliklerinde eksenleri hareket ettirir. Bu ürünler titreşimleri 
söndürmek ve yüksek hassasiyet için bilye raylı kızaklardan oluşur.  
 
Sızdırmazlık bandı veya körükle birlikte alüminyum gövde, içerdeki mekanik 
aksamı soğutucu ve talaş gibi dış etkenlerden korur. Boyutların benzer 
olduğu durumlarda, kullanıcı dinamik ve doğruluk gibi farklı gereksinimlerine 
bağlı olarak vidalı mil montaj hattı ve dişli kayış tahrik sistemi arasında seçim 
yapabilir. Her iki kenarda mevcut tek noktadan yağlama özelliği kolay bakım 
imkânı sağlar. 
 
Elektromekanik silindirler 
Takım tezgâhları üreticileri, besleme ve döndürme aktiviteleri için aynı 
zamanda EMC elektromekanik silindirini de kullanabilir. Elektrikli tahrik 
teknolojisinin esnekliği ve enerji verimliliğiyle, kompakt silindirlerin serbest 
konum avantajlarını bir araya getirir. Kullanıcılar kuvvet, pozisyon ve hızı 
parametre seçimlerini serbestçe yapabilir, her yeni iş emrinde değerleri esnek 
biçimde adapte edebilirler. Yeni tasarlanmış yağlama noktalarıyla, kullanıcılar 
elektromekanik silindirleri merkezi yağlama tasarımına entegre edebilir. 
 
Standartlardan özel çözümlere 
Rexroth doğrusal hareketli sistemleri mekanik montaj hattı veya farklı 
motorlar ve sürücü kontrolörlerinden oluşan eksen olarak komple teslim eder. 
Takım tezgahları üreticileri ile yıllara dayanan işbirliği sayesinde Rexroth, 
mühürleme teknolojisinin tüm özel gereksinimlerini bilir ve müşteri talebine 
göre farklı doğrusal hareketli sistemler geliştirebilir. Özellikle ağır iş parçaları 
için, Rexroth sağlam çelik gövdelerden oluşan müşteriye özel lineer modüller 
temin eder ve 300 kg ağırlığı taşıyabilen çok eksenli handling sistemlerini 
uygulamaya konmuştur. 
 
Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve 
Bosch Rexroth Türkiye Hakkında  

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 
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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. 80 ülkedeki lokasyonları ile globalde 2015 yılında 
31.100 çalışanıyla yaklaşık 5,4 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.    

 
 
Detaylı Bilgi İçin:  

Seda Tacer, Bosch Rexroth 
(262) 676-0046, seda.tacer@boschrexroth.com.tr 
 
Tuğçe Yücel, Ünite İletişim   
(212) 272 93 13 tugce.yucel@unite.com.tr; www.unite.com.tr  
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