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Nowe pompy tłokowe osiowe do zastosowań 
przemysłowych 
 

Pompy A10VSNO serii 32 i 52 to pompy o zmiennym wydatku do układów 

otwartych, które wywodzą się z pomp A10VNO do zastosowań mobilnych. 

Charakteryzują się one tymi samymi cechami co pompy A10VSO serii 32 

(niższa głośność, lepsza sprawność) wyróżniają się jednak zmniejszonymi 

gabarytami. I tak np. pompa A10VSNO63 odpowiada wymiarami pompie 

A10VSO45, a pompa A10VSNO16 pompie A10VSO10. Ze względu na niską 

cenę i sprawność idealnie nadaje się do zastosowań w małych agregatach. 

Charakterystyka pomp A10VSNO serii 32 i 52: 

• wielkości znamionowe: 16 (seria 52), 63 (seria 32) cm3, 

• ciśnienie nominalne: 210 bar, 

• maksymalne chwilowe ciśnienie: do 250 bar. 

 

 

 

Wysokociśnieniowa pompa do układów otwartych A20 VFO to kombinacja 

dwóch pomp o wielkości 260 cm3 każda. Pierwsza z nich jest pompą 

o zmiennej, a druga o stałej wydajności. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PI 020027  

Informacja prasowa 

Bosch Rexroth Sp. Z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa  

Tel.: +48 22 738 1800,pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

ul. Jutrzenki 102/104 

tel.: +48 22 738 1880 

fax: +48 22 758 8735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

Charakterystyka pompy A20 VFO: 

• wielkość znamionowa: 2 x 260 cm3, 

• ciśnienie nominalne: 350 bar, 

• maksymalne chwilowe ciśnienie: 400 bar. 

Pompa A20VFO posiada wspólny otwór ssania i wyposażona jest 

w regulatory: ciśnienia hydraulicznego i elektrycznego, przepływu i mocy. 

Pompa dostosowana jest do pracy z silnikami elektrycznymi z falownikami. 

Charakteryzuje się wysoką dynamiką oraz niskimi kosztami instalacji. Pompy 

te powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane głównie przez 

producentów pras.  

Poniżej przykład systemu z pompą A20VFO napędzaną silnikiem 

elektrycznym z falownikiem. Układ ten w porównaniu ze standardowymi 

rozwiązaniami cechuje doskonała charakterystyka startowa. Ma 

on możliwość sterowania ciśnieniem i wydajnością dostosowując 

te parametry do aktualnego zapotrzebowania. Ta tandemowa pompa ma 

wyższą wartość prędkości obrotowej wału i niższy poziom hałasu niż większe 

pompy zabudowane pojedynczo.     

 

 

 

 

 

 

Na koniec waga ciężka wśród nowości – pompa A4VBO do obiegu otwartego 

do aplikacji wysoko-ciśnieniowych. Jest to nowa wersja pompy istniejącej 

od 1995 (RD/RE92120). W chwili obecnej dostępna jest w wielkości 

znamionowej 450 cm3 i ciśnieniu 450 bar. 
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Charakterystyka pompy A4VBO: 

• wielkości znamionowe: 71*, 125*, 450 cm3 (* -  w przygotowaniu), 

• ciśnienie nominalne: 450 bar, 

• maksymalne chwilowe ciśnienie: do 500 bar, 

• karta katalogowa: RD/RE 92122. 

Dla tej wielkości znamionowej jest to obecnie najmocniejsza pompa na rynku. 

Dla maksymalnego ciśnienia i maksymalnego wydatku (810 l/min) potrzebna 

jest moc napędowa 600 kW. W układzie z drugą identyczną pompą to już 

wydatek 1620  

l/min i moc 1200 kW. 

Pompy produkowane są również w specjalnym wykonaniu dla cieczy HFC 

przy zachowaniu parametrów jak z olejami mineralnymi. Pompa o objętości 

125 cm3 może uzyskać ciśnienie 450 bar. 

Pompy 450 cm3 są dostępne z regulatorem elektronicznym z HS4, 

a wielkości 71 i 125 będą dostępne z elektronicznym regulatorem DFE1. 

Nowe pompy tłokowe osiowe firmy Bosch Rexroth to nowoczesne, 

bezpieczne rozwiązania, wychodzące naprzeciw wymaganiom klientów 

i dające nowe możliwości zastosowań. 
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Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i 

sterowań. Pod markę Rexroth oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe 

rozwiązania w zakresie napędów, sterowania i regulacji. Bosch Rexroth to 

partner w aplikacjach do maszyn samojezdnych, aplikacjach przemysłowych i 

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 2008 przychody w 

wysokości około 5,9 mld. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.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. Cukrowa 12, 71-004 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 

 


