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Nowa pompa A1VO pozwala zaoszczędzić nawet 
do 10 000 litrów oleju napędowego 

 

Pompa osiowa o zmiennej wydajności A1VO firmy Bosch Rexroth zmniejsza zużycie oleju 

napędowego nawet o blisko 10.000 litrów  

Pompa o zmiennej wydajności A1VO firmy Bosch Rexroth jest odpowiedzią 

na zapotrzebowanie rynku i umożliwia zastosowanie systemów 

oszczędzających energię Load-Sensing również w kategorii ciągników o 

niskiej mocy. 

Specjalnie skonstruowana dla segmentu mniejszych ciągników pompa 

osiowa o zmiennej wydajności A1VO zmniejsza zużycie oleju napędowego 

nawet do 10 000 litrów w ciągu całego okresu użytkowania maszyny 

wynoszącego 6 000 roboczogodzin. Różnica w cenie nowej pompy A1VO o 

zmiennej wydajności w porównaniu do pomp o stałej wydajności zmniejsza 

się tak bardzo, że po raz pierwszy pozwala na ekonomiczne przejście ze 

stosowanego dotychczas systemu Open-Center-Design na system Load-

Sensing. Rozwiązanie to wykorzystuje moc hydrauliczną w zależności od jej 

zapotrzebowania. Symulacje prowadzone z często stosowanym na rynku 

silnikiem Diesla o mocy 90 KM potwierdzają oszczędność zużycia paliwa 

pomiędzy 10 a 15 % na jedną roboczogodzinę przy pracy w trybie 

mieszanym. 

W większych ciągnikach system Load- Sensing przyjął się już w dużym 

stopniu jako technologia zmniejszająca zużycie paliwa i emisję spalin. Dla 

bardzo wrażliwego na ceny segmentu małych ciągników technologia ta, jak 
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dotychczas, była zbyt kosztowna. W związku z tym firma Bosch Rexroth 

podczas konstrukcji nowej pompy o zmiennej wydajności A1VO uwzględniła 

potrzeby tego segmentu rynku - m.in. poprzez ulokowanie wszystkich 

przyłączy w płycie przyłączeniowej i wyraźne zmniejszenie różnorodności 

typów. Upraszcza to produkcję i przyczynia się do tego, że dla segmentu 

małych ciągników osiągnięty zostaje odpowiedni stosunek ceny do 

wydajności. Aby ułatwić producentom ciągników zastosowanie nowej pompy, 

A1VO przypomina wymiarami i danymi technicznymi pompy o stałej 

wydajności, które dotychczas były przez nich stosowane. Przy objętości 35 

cm3 jest ona obliczona na prędkość obrotową do 3 000 obr/min. Pompa o 

zmiennej wydajności osiąga ciśnienie robocze 250 bar oraz ciśnienie 

szczytowe nawet do 315 bar i wydajność do 105 l/min. Współczynnik 

sprawności wynosi blisko 90 %. Żywotność jest porównywalna z wariantami 

A10VO i A10VNO stosowanymi w dużych ciągnikach. 

Na podstawie obszernych symulacji z wykorzystaniem oryginalnych danych 

pochodzących z charakterystyki popularnego na rynku silnika Diesla o mocy 

90 KM, firma Bosch Rexroth obliczyła oszczędności w zużyciu paliwa 

pomiędzy 10 a 15,9 % na jedną roboczogodzinę. Przy tym wyniki 

uwzględniają różne cykle obciążenia: zaczynając od trybu jezdnego bez 

obciążenia układu hydraulicznego, poprzez tryb z częściowym obciążeniem, 

aż po pełne obciążenie układu hydraulicznego roboczego. Największe 

oszczędności w zakresie zużycia oleju napędowego uzyskuje się w trybie 

obciążenia częściowego pompy, jak np. utrzymywanie pługu podczas 

przejazdu lub podczas pracy z ładowaczem czołowym. Przyjmując przeciętną 

długość eksploatacji 6 000 godzin i w oparciu o typowy podział cykli 

obciążenia, oszczędności sięgają około 10 000 litrów oleju napędowego. 

Kontakt dla czytelników: 
mgr inż. Krzysztof Soboń 
Tel.: +48 22 7381860 
Fax: +48 22 7588735 

E-Mail: krzysztof.sobon@boschrexroth.pl 

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 
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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 
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 

 

http://www.boschrexroth.pl/

