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Motoreduktor  o podwójnej mocy – lekki i elastyczny  

 
Motoreduktor CBT tandem marki Hägglunds 

 

Firma Bosch Rexroth wprowadziła na rynek prawdziwą jednostkę mocy, 
elastyczny motoreduktor CBT Tandem marki Hägglunds o mocy szczytowej 
do 5 MW. Pomimo swojej mocy, silnik w konfiguracji tandemu pozostaje 
relatywnie kompaktowy i lekki – kombinacja bardzo przydatna w przemyśle 
procesowym i w sektorze energii odnawialnych.  

Tandem CBT bazuje na sprawdzonych i cieszących się dużą popularnością 
silnikach kompaktowych Hägglunds Compact CBT. Silniki te doskonale 
nadają się do aplikacji, w których wymagana jest bardzo wysoka moc. Zostały 
one tak zaprojektowane, aby osiągać wysoki moment obrotowy przy 
względnie wysokiej prędkości obrotowej. Wykonanie tandemu pozwala 
na połączenie dwóch silników, w celu stworzenia bardzo wydajnej 
i wielostronnej jednostki. W zależności od aplikacji i krzywej obciążenia, dla 
których urządzenie musi być optymalizowane, dobierana jest odpowiednia 
kombinacja silników Hägglunds CBT. Mała liczba elementów pozwala 
na duży wybór wariantów i opcji.  

CBT Tandem składa się z silnika czołowego, silnika tylnego oraz z zestawu 
montażowego tandem, który łączy ze sobą komponenty. Jednostka tandem, 
składająca się z pary największych dostępnych silników, do których 
dobudowany jest CBT560, ma moc szczytową do 5 MW i moc ciągłą około 2 
MW. Mimo to masa kombinacji obu silników jest względnie niewielka.  

Wysoka elastyczność i prosta konfiguracja to bardzo ważne zalety jednostek 
tandemowych, zwłaszcza gdy stosowane są w szczególnie wymagających 
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aplikacjach, takich jak reaktory w przemyśle chemicznym lub mieszalniki 
gumy. Dzięki kompaktowej budowie i wysokiej mocy jednostki 
wykorzystywane są w instalacjach do uzyskania energii odnawialnych, takich 
jak siłownie wiatrowe lub falowe.  

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 
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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 

 


