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Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn 
rolniczych 
 

 
 

Od ponad 50 lat marka Rexroth jest synonimem innowacyjności, rozwoju i 

ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem wykorzystania ich przez 

klientów. Jednym z najważniejszych trendów w rolnictwie jest rozwój 

automatyzacji i ciągłe poprawianie funkcjonalności w procesie eksploatacji 

maszyn rolniczych. Najbardziej znanym tego typu przykładem jest regulacja 

tylnego podnośnika (potocznie nazywana EHR). Dzięki naszej wiedzy 

technicznej, naszemu doświadczeniu aplikacyjnemu i profesjonalnemu 

doradztwu, firma Bosch Rexroth jest idealnym partnerem dla producentów 

ciągników rolniczych i maszyn rolniczych., który nie zapomina o klientach 

także po zakończeniu projektów i wspiera ich w zakresie części zamiennych i 

modernizacji. 

Firma Bosch Rexroth znana jest na całym świecie jako przodujący dostawca 

hydrauliki do ciągników rolniczych oraz innych maszyn rolniczych. Jest 

również liderem w zakresie innowacyjnych rozwiązań takich jak np. układ 

regulacji podnośników (potocznie zwanym EHR) do ciągników rolniczych i 

kombajnów. 

W zakresie hydrauliki oferujemy kompleksowe układy, w skład których 

wchodzą: 

 pompa lub zespół pomp o stałej lub zmiennej wydajności, zębate lub 

tłoczkowe, 

 rozdzielacze, w tym także rozdzielacze pracujące w układzie LS oraz 

specjalnie dedykowane do ciągników rozdzielacze z rodziny SB23, 

 układy EHR w różnych konfiguracjach pracy i zabudowy, 

 układy sterowania, hamulcowe i skrętu, 
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 elektronika. 

Nowością w szerokiej ofercie wyrobów firmy Bosch Rexroth są rozdzielacze 

modułowe (sekcyjne) o handlowym oznaczeniu ED.  

Jest to uzupełnienie oferty w segmencie 

rozdzielaczy o przepływach do 80 L/min 

i o maksymalnym ciśnieniu roboczym 

310 bar. Rozdzielacz typu ED został 

nagrodzony w konkursie Produkt Roku 

2011 miesięcznika „Napędy i 

Sterowanie” w kategorii „Systemy 

sterowania procesami i układami”. Ma 

on na tyle wszechstronne zastosowanie, 

że można go wykorzystywać zarówno w 

aplikacjach mobilnych jak i hydraulice 

przemysłowej, prosta i zwarta budowa w 

połączeniu z wysoką funkcjonalnością pozwala na szybką i elastyczną 

realizację różnorodnych wymagań klientów.  

Rozdzielacz wielosekcyjny typu ED 
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Rozdzielacze występują w wersjach sterownia: mechanicznym 

(dźwigniowym), elektrycznym oraz elektrycznym – proporcjonalnym, i mogą 

pracować zarówno w układzie z pompą zębatą jak i w bardziej 

zaawansowanych układach LS. 

Aplikacje, w których stosowane są lub mogą być stosowane ww. bloki to: 

 opryskiwacze, 

 siewniki, 

 owijarki, 

 prasy, 

 ładowacze czołowe, 

 kombajny, 

 kosiarki, 

 świdry, 

 platformy sadownicze, 

 maszyny i osprzęt komunalny, 

 wózki widłowe, telehandlery oraz miniładowarki. 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielacze te montowane są w Dziale Serwisu firmy Bosch Rexroth w 

Warszawie, gdzie stworzony został także magazyn podstawowych 

elementów do tych rozdzielaczy. Daje to firmie Bosch Rexroth na możliwość 
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oferowania rozdzielaczy zarówno producentom OEM, jak również firmom 

serwisujących maszyny rolnicze i komunalne. 

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 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 

mld euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 5 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o., Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., Holger Christiansen oraz Bosch-

Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: 

Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie 

Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 

roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH 

oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem 

dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch 

przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym 

świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i 

praktyczne rozwiązania. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Paweł Momot 

Tel.: +48 22 738 1862 

E-Mail: pawel.momot@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 

http://www.boschrexroth.pl/
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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 

 

 


