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Rozdzielacz typu ED  

W szerokiej ofercie wyrobów Bosch Rexroth pojawiły się rozdzielacze 
modułowe (sekcyjne) o handlowym oznaczeniu ED.  

Stanowią one uzupełnienie oferty w segmencie rozdzielaczy o przepływach 
do 80 L/min i o maksymalnym ciśnieniu roboczym 310 bar.  

Jedną z jego istotnych zalet jest wszechstronność w zastosowaniach, która 
daje możliwość wykorzystywania go zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i 
hydraulice przemysłowej. Modułowa i zwarta budowa w połączeniu z wysoką 
funkcjonalnością pozwala na szybką i elastyczną realizację różnorodnych 
wymagań klientów. 

Bloki z elementów ED mogą być montowane w konfiguracji do 10 sekcji 
roboczych. Korzystne cenowo bloki są przystosowane do pracy w różnych 
układach hydraulicznych ze sterowaniem dławieniowym, Load Sensing oraz 
LUDV. Mogą pracować zarówno w układach z pompami o stałej wydajności 
(pompy zębate), jak też z pompami o zmiennej wydajności (pompy 
wielotłoczkowe). 
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Rozdzielacze hydrauliczne ED 

Niewątpliwą zaletą rodziny rozdzielaczy typu ED jest możliwość łączenia ze 
sobą poszczególnych sekcji rozdzielacza niezależnie od wielkości nominalnej 
(rozstaw otworów pod szpilki mocujące dla wszystkich wielkości od NG4, 
poprzez NG6 do NG10 jest taki sam). 

Interesującym rozwiązaniem jest możliwość łączenia rozdzielaczy typu ED z 
innymi konfigurowalnymi rozdzielaczami typu M4-12 oraz M4-15. Dzięki 
możliwości połączenia rozdzielaczy o różnych wartościach natężenia 
przepływy uzyskujemy wyśmienity produkt łączący ze sobą w sposób 
optymalny aspekty techniczne oraz ekonomiczne. Korzyści jakie osiąga klient 
to przede wszystkim obniżenie kosztów (jeden kompaktowy rozdzielacz 
zamiast dwóch lub kilku rozdzielaczy), oszczędność miejsca zabudowy, a 
także redukcja ilości połączeń hydraulicznych. 

Zalety łączenia bloków ED i M4: 

Po łączenie bloków ED i M4 

 zwarta budowa 
 duże spektrum zastosowań 
 możliwość realizacji różnych funkcji  
w układzie hydraulicznym 
  przystępna cena 
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Rodzielacz hybrydowy składający się z bloków ED + M4 otrzymał medal w 
kategorii „Napędy i Sterowanie” w konkursie pt.: „Innowacyjne Rozwiązania w 
Budowie Maszyn i Urządzeń Górniczych” zorganizowanym przez firmę 
Polska Technika Górnicza S.A. – organizatora Międzynarodowych Targów 
Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2011”. 

 

 

 

 
  

Rozdzielacze ED znajdują zastosowanie w: 

 maszynach budowlanych (żurawiach i podnośnikach, minikoparkach, 
miniładowarkach), 

 wózkach widłowych i telehandlerach, 
 maszynach rolniczych (kombajnach, opryskiwaczach, prasach, 

owijarkach, kosiarkach, siewnikach i innych), 
 maszynach komunalnych (zamiatarkach, śmieciarkach, wozach 

asenizacyjnych, hakowcach, wozach WOD-KAN), 
 maszynach lotniskowych, 
 wiertnicach, 
 aplikacjach hydrauliki przemysłowej. 

 

Rozdzielacze ED montowane są obecnie w serwisie firmy Bosch Rexroth w 
Warszawie. Magazyn podstawowych elementów umożliwia szybką realizację 
potrzeb klientów zwłaszcza w zakresie wykonania bloków do aplikacji 
prototypowych. 

 
 
Kontakt dla czytelników: 
 
mgr inż. Krzysztof Soboń, Bosch Rexroth, Polska 
tel.: +48 22 738 18 60 
krzysztof.sobon@boschrexroth.pl 
 
mgr inż. Paweł Momot, Bosch Rexroth, Polska 
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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 
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 
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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 

 


