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Automatyczny układ napędu jazdy na wszystkie koła  
 
Nowe rozwiązanie firmy Rexroth dla hydrostatycznego napędu jazdy dla 

pojedynczego koła we właściwym momencie pozwala na automatycznie 

przełączanie pomiędzy napędem na dwa koła a napędem na wszystkie koła  

 Napęd na wszystkie koła tylko wtedy, gdy jest potrzebny – automatyczna 

aktywacja,  

 Wysoka sprawność energetyczna dzięki zastosowaniu blok zaworowego 

HET 

 Kompaktowe rozwiązanie typu plug-and-play dla łatwej integracji z 

pojazdem  

 

HET – High Efficiency Traction – na przykładzie zamiatarki ulic, umożliwia przełączanie 

automatyczne na tryb napęd na wszystkie koła przy zachowaniu wysokiej sprawności układu 

napędowego jazdy  

Najwyższa możliwa siła uciągu w trudnych warunkach przy 

jednoczesnym zachowaniu optymalnej efektywności energetycznej – są 

to często wzajemnie sprzeczne cele podczas projektowania lub zakupu 

pojazdu dla służb miejskich czy maszyny roboczych z niezależnym 

napędem na koła. Firma Bosch Rexroth wprowadza teraz swoje 

rozwiązanie Wysokowydajnej Kontroli Trakcji (HET), nowe rozwiązanie 

z zastosowaniem hydrostatycznego napędu układu jazdy, które łączy 

w sobie i zapewnia jednoczesną realizację obydwóch tych wymagań.  
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Sprawność energetyczna układu Kontroli Trakcji (HET) wynika między innymi 

z faktu, że napęd na wszystkie koła aktywowany jest tylko wtedy, gdy jest 

potrzebny – całkowicie automatycznie, bez żadnego działania 

podejmowanego przez kierowcę. Na przykład podczas jazdy w trudnych 

warunkach terenowych, gdy koło traci kontakt z podłożem, następuje poślizg 

koła. Hydrauliczny silnik wielotłokowy promieniowy typu MCR napędzający 

koło reaguje na taką sytuację zwiększając przepływ oleju. Wzrost przepływu 

oleju powoduje natychmiastowe i bezstratne przeniesienie momentu 

obrotowego do połączonego szeregowo silnika MCR i koła znajdującego się 

na innej osi. Dzięki wykorzystaniu takiej „poślizgowej aktywacji” napędu na 

wszystkie koła Wysokowydajna Kontrola Trakcji zapewnia niezawodną i 

pewną reakcję na dowolne ukształtowanie terenu i pozwala zaoszczędzić 

znaczną ilość energii w porównaniu z napędem na wszystkie koła 

realizowanym przez cały czas jazdy.  

W mniej trudnym terenie lub podczas jazdy po drodze koła zamocowane na 

osi napędowej zapewniają na ogół wystarczająca siłę uciągu. Wielotłokowe 

hydrauliczne silniki promieniowe zamontowane na drugiej osi pracują wtedy 

po prostu na biegu jałowym („wolne koło”). Tylko dwa stale napędzane silniki 

hydrauliczne typu MCR przenoszą moc z silnika spalinowego. Jednak poślizg 

występuje nie tylko wtedy, gdy koło wiruje bez styczności z podłożem. Z 

powodu odkształcenia opon poślizg w zasadzie istnieje zawsze w różnym 

stopniu.  

Układ Kontroli Trakcji (HET) całkowicie eliminuje pogorszenie sprawności 

sprawności maszyny. Specjalnie opracowany blok zaworów zapewnia, że 

„nadmiarowy” olej hydrauliczny, którego przepływ jest spowodowany przez 

naturalny poślizg kół, jest kierowany na stronę niskociśnieniową obwodu.  

Dodatkowo, blok zaworów HET nie jest umieszczony w linii głównej układu 

hydraulicznego, dzięki czemu w jeszcze większym stopniu można 

zminimalizować ewentualne straty. Dodatkowo integracja w bloku funkcji 

zaworów płuczących powoduje, że układ jest kompaktowy w budowie 

a rozwiązanie typu plug-and-play pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze 

związane z montażem i instalacją orurowania.  

W bloku HET nie ma żadnych czujników ani elektronicznych elementów 

sterowniczych. Oprócz nowo skonstruowanego bloku zaworów w skład 

systemu wchodzą sprawdzone standardowe elementy składowe, jak np. 

pompy wielotłokowe typu A4VG lub A10VG, a także silniki hydrauliczne MCR 

ze stałą lub zmienną chłonnością. To wszystko powoduje, że system HET 

jest niezwykle elastycznym rozwiązaniem i może być stosowany w wielu 
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rozmaitych typach pojazdów, takich, jak pojazdy dla służb miejskich 

(komunalnych), mini-wywrotek oraz niewielkich ładowarek przedsiębiernych. 

System jest tak zaprojektowany, aby spełniał możliwie najszerszy wachlarz 

wymagań, w tym również zapewniał wymaganą prędkość pojazdu oraz 

oszczędność miejsca instalacji.  

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. Krzysztof Soboń 

Tel.: +48 22 738 1860 

E-Mail: krzysztof.sobon@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

http://www.boschrexroth.pl/
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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 

 

 


