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Bosch Rexroth teknolojisiyle  
sürekli döküm makineleri için  
daha fazla esneklik 
 
 Bosch Rexroth’un yüksek performanslı silindirleri, döküm sürecince 

kullanıcıların tüm salınım kuvvetlerini kontrol edebilmesini sağlıyor. 
 
Kalıp salınımı, optimum çelik yüzey kalitesinin ve tüm döküm hattının üretkenlik ve 
maliyet açısından verimliliğinin temelini oluşturur. Sürekli döküm hatları hassas 
salınımın yanı sıra strok ve frekans anlamında yüksek seviyede esnekliğe ihtiyaç 
duyar. Tüm salınım parametreleri göz önünde bulundurulduğunda sadece son 
teknoloji ürünü elektro hidrolikler ağır kütlelerin ihtiyaç duyulan hassas hareketini 
sağlayabilir.  
 
Bosch Rexroth'un tahrik ve kontrol paketleri, salınım silindirlerinden yazılım 
paketleri ile performansı yüksek çok eksenli kontrol sistemlerine kadar, herhangi 
bir başka kontrol sistemine entegre edebilecek uyumlu bileşenlerden oluşuyor. 
 
Bosch Rexroth'un sunduğu elektro hidrolik yüksek performanslı doğrusal hareket 
tahrik teknolojileri, döküm işlemi esnasında tüm salınım parametrelerinin kontrol 
edilebilmesini sağlıyor. Kontrol esnekliği sayesinde, salınımı optimize edebilmek 
için farklı eğri şekilleri uygulamaya konabiliyor. Döküm sürecinde hem strok 
büyüklüğü hem de salınım frekansı, döküm hızıyla bağlantılı olarak değişkenlik 
gösterebiliyor. 
 
Radyal kuvvetlerin dahil olmadığı durumlarda, kullanıcılar Rexroth'un uygun 
maliyetli, yüksek performansa sahip silindirlerini tercih ediyor. Yüksek performans 
sahibi bu serideki silindirlerin modüler bir tasarımı bulunuyor ve bu modüler 
sistem, 16 ile 250 kN arası beş kuvvet seviyesinde ‘mesnetli’ ya da ‘flanş başlığı’ 
olarak önceden tanımlanmış şekillerde montaj ediliyor. Silindirin eşit alan dağılımı 
50Hz frekans seviyesine çıkan dinamik uygulamalarda bile kontrolü iyileştiriyor.  
Yüksek performanslı bu silindirin en basit versiyonu bağlantı bloku, ilgili valflar, 
basınç akümülatörü, damper akümülatörü ve ölçüm noktaları yardımıyla 
bağlanıyor. Konum algılaması için entegre bir manyetostriktif konum ölçümü 
sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. 
 



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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