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Bosch Rexroth wprowadza na rynek najpotężniejszy na świecie 
napęd bezpośredni  

 
Nowy silnik hydrauliczny CBM marki Hägglunds oferowany przez firmę 
Bosch Rexroth zapewnia potężne możliwości. Wykorzystując  
rozwiązania sprawdzone w praktyce w silnikach Marathon, w silnikach 
CBM uzyskano o 50% większy moment na wale napędowym przy 
jednoczesnym zmniejszeniu masy aż o 50% w porównaniu do 
poprzednika. Pozwoliło to uzyskać najwyższy na świecie stosunek 
momentu do masy dla silnika hydraulicznego. 
 
Dla klientów firmy Bosch Rexroth pojawienie się nowego silnika otwiera 
całkiem nowe możliwości. Silnik CBM nie tylko potrafi poradzić sobie z 
wyższymi obciążeniami roboczymi, lecz zajmuje jednocześnie mniej miejsca, 
a jego waga stanowi mniejsze obciążenie dla napędzanego wału. Oznacza 
to, że maszyny wykorzystujące ten silnik, a w niektórych przypadkach 
również budynki, w których te silniki są instalowane, mogą być mniejsze, 
lżejsze i prostsze.  
 
Mniejsze wymagania instalacyjne dla nowego silnika w połączeniu z wyższą 
wydajnością mogą pozwolić na obniżenie całkowitych kosztów instalacyjnych 
oraz zwiększenie dochodów uzyskiwanych w ciągu długoletniego okresu 
eksploatacji urządzeń. Oprócz tego konstrukcja cechuje się unikalnymi 
zaletami typowymi dla hydraulicznych napędów bezpośrednich: pełny 
moment na wale napędowym począwszy już od zerowej prędkości, 
zabezpieczenie przez udarowymi obciążeniami oraz możliwość pracy 
czterokwadrantowej.  
 
Moc dla coraz wyższych wymagań 
Silnik CBM marki Hägglunds to bezpośrednia odpowiedź na rosnące 
wymagania klientów. Rozmaite branże przemysłowe wymagają stosowania 
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coraz większych mocy, a ich zapewnienie jest niezbędnym warunkiem dla 
wielu nowych aplikacji, takich jak wykorzystanie energii wiatrowej oraz fal 
morskich. Silniki CBM zapewniają moc nie tylko dla tych zastosowań, lecz 
również dla wielu innych, w tym aplikacjach dla maszyn i urządzeń w 
przemyśle recyklingowym. 
Nowe silniki opracowane w oparciu o platformę Hägglunds CB, posiadają 
wewnętrzne rozwiązania konstrukcyjne pozwalające na uzyskanie 
jednostkowego momentu na wale napędowym na poziomie  
6000 Nm/bar. Lars Andrén, jeden z podstawowych członków zespołu, który 
skonstruował silnik CBM, twierdzi: „Silniki CBM marki Hägglunds spełniają 
najwyższe nowe wymagania na rynku. Po ich wprowadzeniu na rynek 
możemy jeszcze szerzej wykorzystać unikalne zalety hydraulicznego napędu 
bezpośredniego stosując go w  jeszcze większej liczbie aplikacji niż 
kiedykolwiek w przeszłości”.  
 
Testowane w celu sprostania najwyższym oczekiwaniom 
Zastępując cieszący się powodzeniem, zaufany i wypróbowany silnik 
Marathon nową konstrukcją, firma Bosch Rexroth nie pozostawiła żadnego 
marginesu przypadkowości. Silnik CBM to owoc wielu lat prac badawczo-
rozwojowych, a także ogromnej liczby godzin poświęconych testowaniu i 
służących potwierdzeniu planowanych osiągów i jakości. W  rzeczywistości  
silnik CBM przeszedł więcej prób laboratoryjnych, niż jakokolwiek inny silnik 
marki Hägglunds.  
 
Płynne przejście do wyższych mocy 
Klientów, którzy będą chcieli unowocześnić swoje urządzenia pracujące 
dotychczas w oparciu o silniki Marathon, spotka miła niespodzianka, gdyż 
dostępne są zestawy elementów pozwalające na bezpośrednie przezbrojenie 
na nową konstrukcję. To powoduje, że wymiana silnika w istniejących 
maszynach jest szybka i prosta.  
 
Wszyscy klienci będą mogli skorzystać z łatwości instalacji silnika CBM, gdyż 
posiada on uzębienie ułatwiające przyłączenie silnika do napędzanego wału 
(dostępne są również adaptery  z pierścieniem zaciskowym). Obojętnie czy 
modernizowany, czy nowo zamontowany, silnik CBM pozwala z łatwością 
zaspokoić rosnące wymagania w zakresie wytwarzanej mocy.  
 

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 

http://www.boschrexroth.pl/
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W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. 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. Arkadiusz Bręk 

Tel.: +48 61 8167769 

E-Mail: arkadiusz.brek@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 

 

 


