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Bosch Rexroth’tan sahneler için artırılmış güvenlik 
 
 Sahne teknolojilerinde giderek artan ölçeklerde güçlü tahriklerin 

kullanılması, güvenliğe ilişkin tartışmaların da artmasına neden 
oluyor. Bosch Rexroth, sunduğu çözümlerle sanatçılar, sahne ve 
ekipmanlar için güvenilir bir koruma sağlıyor. 

 
Bir sahne teknolojisinin başarısı sadece büyük bir gösteriyle değil, aynı zamanda 
sağladığı yüksek güvenlik seviyesiyle de ölçülür. Bunun dışında sahnenin; kolay 
kullanılabilir, sonradan genişletilebilir ve gerek yönetmen gerekse set 
tasarımcısının yaratıcılıklarını özgür bırakan çözümler sunması da önemlidir.  
 
Hidrolik ve elektro manyetik tahrikleri birleştirerek büyük ve küçük sahneleri 
harekete geçiren Bosch Rexroth, yüksek seviyede özel tasarım imkânı sunuyor.  
Kapsamlı testler ve simülasyonlar, değişik acil durdurma senaryolarının 
hazırlanabilmesi ve azami yük miktarının ölçülebilmesiyle ilgili önemli sonuçlar 
ortaya koyuyor.  
 
Sahne üstü uygulamalarda güçlü tahriklere olan eğilim, sahne üstü makine 
aksamının yük kapasitesini bir tona kadar çıkarırken 1,8m/s ile hızlanabilen 
ekipmanlara yönelmesine neden oldu. Bosch Rexroth mühendisleri de bu 
doğrultuda bir tiyatro salonundaki koşulların canlandırıldığı bir kurguda, tamamen 
sahne mühendisliğinde kullanılan tahrik sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, 
kapsamlı bir seri test yaptı. Sonuçlar yükün hareket etmesiyle, bu yüklerin tahrik 
sisteminin üzerindeki etkisinin nominal yüke göre iki kat daha fazla olduğunu 
gösterdi. Bu doğrultuda güç akışı içerisindeki tüm bileşenlerin daha güçlü 
olabilmesi için konstrüksiyonun yeniden tasarlanması olasılığı hem üreticileri hem 
de kullanıcıları yeni zorluklarla karşı karşıya bırakıyor.  
 
Bosch Rexroth’tan sahnedeki tehlikeleri önleyecek özel cihaz 
Elde ettiği test sonuçlarını çözümlere dönüştüren Bosch Rexroth, sahne 
mühendisliği sistemleri kapsamında özellikle elektromekanik vinçlerde 
kullanılması için, yumuşak acil durdurma davranışını sağlayan bir sönümlendirme 
cihazı tasarladı. Rexroth'un hidrolik bileşenler temelli güvenlik ekipmanları daha 
yumuşak bir acil durdurma davranışı sergiliyor. Bu cihazlar yeni sistemlere ve 



mevcut kurulu alanlara kolaylıkla uygulanılabiliyor. Rexroth teknolojisiyle alınan 
güvenlik önlemleri, operatörün tahrik sistemlerini farkında olmadan başlatmasına 
ya da yanlış girişler yapmasına engel oluyor. 
 
Rexroth’un sunduğu bir sahne kontrol sistemi olan SYB 3.0 ek yazılım 
fonksiyonları, sahne ekipmanının güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırıyor. Bu 
sisteme entegre bir çarpışma asistanı, programlanan sahne değişikliklerinde 
ortaya çıkabilecek tehlikeli işletimsel durumları önlüyor.  
 
Rexroth sahne kontrolü teknolojisi kapsamındaki yeni yazılım fonksiyonları, ortak 
akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar üzerinden tanı koyma ve uzaktan bakım 
yapma imkanı sağlıyor. Bu şekilde operatörler mevcut bulundukları lokasyondan 
ve kontrol panellerinden bağımsız olarak sahne kontrolü teknolojisi ile ilgili bilgilere 
erişebiliyor. 
 

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

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