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Hydromechaniczna przekładnia o zmiennym przełożeniu 
HVT 
 
W maszynach budowlanych stosowane są głównie hydrokinetyczne 
i hydrostatyczne układy napędowe jazdy. Oba układy posiadają specyficzne 
własności. 
Układy hydrokinetyczne charakteryzują się: 
 
- wysoką sprawnością przy wysokich prędkościach jazdy, 
- maksymalnym momentem rozruchu napędu, 
- dużą liczbą biegów, 
- małą sprawnością przy niskiej prędkości obrotowej silnika spalinowego, 
- prędkością pojazdu zależną od prędkości obrotowej silnika spalinowego. 
 
Układy hydrostatyczne charakteryzują się: 
 
- wysoką siłą napędową przy niskiej prędkości obrotowej silnika spalinowego, 
- wysoką manewrowością pojazdu, 
- niskim zużyciem mechanicznym przy zmianie kierunku jazdy i hamowaniu 
pojazdu, 
- dużym zakresem mocy napędzającej układ, 
- niską sprawnością przy wysokich prędkościach jazdy, 
- ograniczonym zakresem prędkości przeniesienia napędu. 
 
Hydromechaniczna przekładnia o zmiennym przełożeniu HVT jest 
przykładem układu napędowego, posiadającego zalety układów 
hydrokinetycznych i hydrostatycznych.  
W tym układzie napędowym, przekładnia hydrostatyczna pracuje równolegle 
z napędem mechanicznym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.1 Napęd silnikiem spalinowym wałka wejściowego przekładni HVT 
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Wewnątrz przekładni HVT można wyróżnić górny napęd hydrostatyczny 
i dolny napęd mechaniczny. Każdym z tych układów przekazywany jest 
napęd oddzielnie lub łącznie. Moc wyjściowa z przekładni sumowana jest 
w przekładni planetarnej i przekazywana jest do wału napędowego. 
 
Podczas startu pojazdu oraz jazdy z niskimi prędkościami napęd 
przekazywany jest przez układ hydrostatyczny.  
 
Napęd HVT wykorzystywany jest: 
 
- podczas jazdy z wysoką siłą napędową, z niskimi prędkościami jazdy, 
- do szybkich przyspieszeń i hamowania, 
- do precyzyjnych podjazdów i manewrowania, 
- przy zmianie kierunku jazdy, 
- do hamowania pojazdu. 
 
Podczas zwiększania prędkości z częściowym obciążeniem silnika 
spalinowego używany jest równocześnie napęd hydrostatyczny 
i mechaniczny. Powoduje to przyspieszenie pojazdu bez przerwania siły 
napędowej. 
 
Podczas jazdy z maksymalną prędkością moc przekazywana jest drogą 
mechaniczną przy zachowaniu wysokiej sprawności układu napędowego. 
Podczas jazdy pojazdu do tyłu zachowane są takie same właściwości układu 
jak przy jeździe do przodu. 
 
Konstrukcja przekładni HVT zawarta jest w jednej obudowie, w której 
zabudowany jest napęd hydrostatyczny i mechaniczny. Praca obu napędów 
sterowana jest elektronicznym układem sterującym. Wybierając odpowiedni 
do warunków pracy pojazdu przepływ napędu przez układ hydrostatyczny 
i mechaniczny. Układ zapewnia również napęd przekładni stałą mocą silnika 
spalinowego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.2. Przekładnia HVT                            Rys.3 Budowa przekładni HVT 
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Napęd maszyny z przekładnią HVT możliwy jest stałą mocą przy zmiennej jej 
prędkości jazdy i obciążeniu. Ta właściwość przekładni HVT, jak również 
wysoka jej sprawność umożliwiają zastosowanie silnika o mniejszej mocy w 
porównaniu do silnika napędzającego pojazd z układem hydrokinetycznym 
lub hydrostatycznym. Mniejsza moc silnika powoduje mniejsze zużycie paliwa 
oraz niższą emisję spalin. 
 
Napęd stałą mocą pojazdu z przekładnią HVT umożliwia ustawienie mocy 
silnika odpowiadającej minimalnej emisji spalin oraz jego głośności. Pozwala 
on na ekologiczną pracę silnika, a zatem i pojazdu. Praca przekładni możliwa 
jest przy użyciu stałej mocy, nawet przy zmiennej prędkości jazdy 
i obciążeniu masy. 
 
Zmiana kierunku jazdy przez przekładnię hydrostatyczną oraz hydrostatyczne 
hamowania pojazdem powoduje niższe zużycie mechaniczne układu, 
a zatem i pojazdu, co obniża koszty jego eksploatacji i napraw. 
 
Podwójny napęd wykorzystywany był dotychczas w traktorach. Firma Bosch 
Rexroth zastosowała ten rodzaj napędu do maszyn budowlanych, takich jak 
ładowarki i równiarki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.4. Ładowarka z układem napędowym HVT. 

 
Dzięki wysokiej sprawności, a także dużych przyspieszeń układu, uzyskamy 
wysoką wydajność maszyn. Możliwość napędu maszyn ze stałą mocą oraz 
ustawienia wartości mocy odpowiadającej minimalnej emisji spalin spowoduje 
łatwiejszą aplikację silników spalinowych do maszyn spełniających ostre 
normy TIER4. 
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Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl   

Kontakt dla czytelników: 
 
dr inż. Mirosław Markowski 
Tel.: +48 22 738 1863 
Fax: +48 22 758 8735 
mirosław.markowski@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 

 


