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Nowa seria rozdzielaczy WE10…5X 
  

 
Rozdzielacz WE10…5X 

Jednym z efektów ciągłej modernizacji wyrobów firmy Bosch Rexroth 
jest nowa seria 5X rozdzielaczy suwakowych bezpośredniego działania 
ze sterowaniem elektromagnetycznym wielkości WE10.  

Rozdzielacze te posiadają podwyższone maksymalne ciśnienie robocze 
z dotychczasowych 315 bar do 350 bar, przy zwiększonym maksymalnym 
natężeniu przepływu ze 120 L/min do 150 L/min. Dzięki specjalnie 
ukształtowanemu korpusowi posiadają mniejszą masę i dostosowane 
są do pracy z użyciem powszechnie stosowanych mediów roboczych. 
Ponadto wymiary śrub mocujących, płyty przyłączeniowe, jak również wtyczki 
elektryczne pozostają niezmienione. 

Firma Bosch Rexroth przewiduje, że do końca drugiego kwartału 2012, seria 
5X rozdzielaczy sterowanych elektrycznie całkowicie zastąpi serie 3X/4X. 
Nowe serie rozdzielaczy ze sterowaniem mechanicznym, ręcznym 
i pneumatycznym mają zastąpić stare serie do końca roku 2012. 

Mówiąc o nowych rozdzielaczach, szczególnie tych sterowanych elektrycznie, 
nie sposób nie zauważyć, że w porównaniu z dotychczasowymi nowa seria 
WE10…5X posiada: 
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 większą ilość typów suwaków, w tym o zwiększonym czasie 
przesterowania (symbol suwaków „73” i przy zastosowaniu zwężki A12); 
 zwiększony zakres napięć zasilających prądu stałego i prądu 
przemiennego (prąd zmienny tylko w wykonaniu z centralnym przyłączem); 
 wykonanie tylko z cewkami prądu stałego; dla prądu przemiennego 
centralne przyłącze posiada wbudowany układ prostowniczy; 
 dla wybranych napięć sterowania, cewki spełniające wymagania 
amerykańskiej normy UL429; 
 możliwość bezpośredniego zamówienia rozdzielaczy wg. wykonań 
zgodnych z CSA i ANSI B93.9; 
 większą ilość typów uszczelnień; wprowadzono uszczelnienia dla cieczy 
trudnopalnych typu HFC i do pracy w niskich temperaturach otoczenia.  
 Należy także zwrócić uwagę na to, że nowa seria rozdzielaczy ma 
w odniesieniu do starych serii:  
 zmienione dopuszczalne zakresy przepływów dla poszczególnych 
suwaków w zależności od ciśnienia pracy rozdzielacza; 
 nieco większe opory przepływu dla typowych (popularnych) suwaków np. 
„J”, „E”, „H”…; 
 zwiększone czasy przesterowania suwaków przy włączaniu i wyłączaniu 
cewek zasilających; 
 większy wymiar długościowy dla zasilania prądem przemiennym (brak 
wykonań z cewkami prądu przemiennego, które posiadały mniejszą długość). 

 
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 
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świecie. Produkty i usługi firmy Bosch oferując innowacyjne i praktyczne rozwiązania 

poprawiają jakość życia. 

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

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Lech Pajmel 

Tel.: +48 22 7381856 

E-Mail: lech.pajmel@boschrexroth.pl 

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. 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 

 

 


