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Pompy zębate typu PGH serii 3X 

Trzecie pokolenie pomp zębatych typu PGH z zazębieniem wewnętrznym 
charakteryzuje się znacznym wzrostem mocy. Nowa pompa zębata 
z zazębieniem wewnętrznym obejmuje obecnie zakres zastosowań, który 
wcześniej był zarezerwowany dla pomp o większej pojemności. Jest 
to możliwe dzięki wyższej wartości ciśnienia znamionowego (wynoszącego 
315 bar lub 350 bar w przypadku pracy jako urządzenie pośrednie) oraz 
zakresowi prędkości, który został znacząco zwiększony dla wszystkich modeli 
pomp tego typoszeregu (nawet do 3000 obr/min). W zakresie niskich 
prędkości, do 200 obr/min, nowe pompy serii 3X nadają się do zastosowań 
podtrzymaniem ciśnienia oraz w układach sterowania położeniem z pętlą 
sprzężenia zwrotnego.  

 
Całkowicie zmodernizowana trzecia generacja tych potężnych pomp jest 
przeznaczona w szczególności do napędów o zmiennej prędkości 
stosowanych w aplikacjach przemysłowych i mobilnych. Firma Bosch Rexroth 
oferuje nowe pompy typu PGH w dwóch podstawowych wymiarach, 
obejmujących zakres od 20 do 250 ccm.  
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Nowo opracowana pompa zębata z zazębieniem wewnętrznym bazuje 
na modelu swojej poprzedniczki, który został wszechstronnie sprawdzony 
i znakomicie spisywał się w licznych zastosowaniach. Nowy model posiada 
specjalny port testowy (specjalne przyłącze) ułatwiający spuszczanie cieczy 
podczas uruchamiania układów oraz pozwala na podłączenie systemu 
monitorowania stanu pompy w celu wykonywania prac serwisowych 
kompletnego układu napędowego związanych ze stanem urządzeń.  
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Nowa pompa zębata typu PGH idealnie pasuje do całego zakresu pomp 
hydraulicznych produkowanych przez firmę Bosch Rexroth. Użytkownicy 
mogą łączyć tę uniwersalną pompę z innymi pompami marki Rexroth: 
tłokowymi osiowymi, łopatkowymi, promieniowymi tłokowymi oraz zębatymi.  
Pompa zębata typu PGH jest niezawodna, wytrzymałość jej konstrukcji 
została potwierdzona przez wszechstronne testy i badania wykonane 
podczas pracy pompy w ciągu ponad 10 milionów cykli obciążeniowych. 
 
Kontakt dla czytelników: 
mgr inż. Tomasz Domaszczyński 
Tel.: +48 22 7381850 
Fax: +48 22 7588735 
E-Mail: tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i 
sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom 
kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch 
Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i 
przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i 
sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. 
Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 35.300 
pracowników osiągnęło w roku 2010 przychody w wysokości ponad 5 mld 
euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. 
Poszczególne działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika 
Przemsłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w 
których zatrudnionych jest ok. 258 000 pracowników, według wstępnych 
danych odnotowały w 2010 roku obrót w wysokości 47,3 mld euro. Grupę 
Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 300 spółek 
zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach świata. Z uwzględnieniem 
dystrybutorów Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. 
Zlokalizowane na całym świecie ośrodki badawczo-rozwojowe, fabryki oraz 
sieć dystrybutorów stanowią filar wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2010 
Bosch przeznaczył ok. 3,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 
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3 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi firmy Bosch oferując 
innowacyjne i praktyczne rozwiązania poprawiają jakość życia. 

Więcej informacji: WWW.bosch.com, www.bosch-prasa.pl  

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 


