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Cichsze maszyny podnoszą komfort pracy operatora 

 
Pompa SILENCE PLUS 

W porównaniu z tradycyjnymi pompami zębatymi nowa pompa zębata 
o zazębieniu zewnętrznym SILENCE PLUS obniża poziom emisji hałasu 
średnio o 15 dB(A) dla całego zakresu ciśnień roboczych, aż do 280 bar. Dla 
niższych ciśnień, poniżej 50 bar, stosowanych w obwodach chłodziwa, filtracji 
oraz smarowania, pompa ta pracuje prawie bezgłośnie. Dla wielu aplikacji 
oznacza to, że dodatkowe zabezpieczenia przed hałasem nie będą w ogóle 
potrzebne. Co więcej, w przypadku pomp SILENCE PLUS zredukowano 
i przesunięto hałas w stronę niższego zakresu częstotliwości. 

 

Testy w realnych warunkach pracy wykazały, że przy niższym zakresie 
ciśnień pompy następuje zwiększenie emisji hałasu przez silnik elektryczny, 
co powoduje, że praca pompy jest ledwo zauważana. Przy ciśnieniu 
roboczym wynoszącym 10 bar poziom hałasu w otoczeniu zwiększa się 
jedynie o 3 dB(A) od wartości 52 dB(A) do 55 dB(A). Co więcej, dzięki 
zmniejszeniu częstotliwości hałasu o 35 %, wysokość emitowanego dźwięku 
jest niemalże taka sama, jak dla silnika elektrycznego. W rezultacie podczas 
pracy pompy słyszalny jest dźwięk o niższej wysokości, o wiele 
przyjemniejszy dla ucha w porównaniu z innymi pompami zębatymi.  
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Konstrukcja pompy zapobiega wydostawaniu się oleju z martwych stref 
powierzchni bocznej zębów, powodując obniżenie pulsacji ciśnienia 
w systemie o około 75 %. Zmniejsza to hałas wywołany przez obudowę 
pompy w ciągu całego cyklu pracy. Nowa pompa idealnie uzupełnia 
typoszereg pomp produkowanych przez firmę Bosch Rexroth. Dzięki 
identycznym wymiarom montażowym nowe urządzenie jest w pełni 
kompatybilne z innymi modelami pomp marki Rexroth, zarówno serii 
standardowej, jak i serii pomp cichobieżnych typu SILENCE. Dzięki temu 
użytkownik może wymienić pompę na inny model bez konieczności 
dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. 

Wysoka dokładność wykonania pompy zębatej zapewnia pełne przykrycie 
całej powierzchni zębienia z zerowym luzem na obu powierzchniach 
bocznych zębów. Stożkowe zęby pompy w połączeniu z nieewolwentowym 
profilem zębów, zapewniają linię ścisłego kontaktu.  

Pierwsza seria pomp SILENCE PLUS obejmuje nominalny zakres wielkości 
od 12 do 28 cm3 na obrót.  

Niezwykle ciche pompy hydrauliczne stosowane są w narzędziach oraz 
maszynach do cięcia papieru, windach pasażerskich oraz podnośnikach 
samochodowych. Znajdują również zastosowanie w transporcie materiałów 
oraz napędach pras do zgniatania śmieci w maszynach komunalnych. 
W zależności od przeznaczenia, pompy SILENCE PLUS uzupełniają również 
ofertę pomp stosowanych w produkowanych przez firmę Bosch Rexroth 
napędach pomp o zmiennej prędkości, co pozwala na zmniejszenie zużycia 
energii przez urządzenia hydrauliczne nawet do 80%. 

 

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 
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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 
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 

 


