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Serwis układów napędowych Hägglunds 

 
 

Wolnoobrotowe, wysokomomentowe napędy Hägglunds to jedna z grup 

produktowych oferowanych przez firmę Bosch Rexroth. 

Od 01.01.2011 dział serwisu Bosch Rexroth Polska rozpoczął serwisowanie 

produktów Hägglunds na rynku polskim. 

Od 40 lat dostępne są na rynku wysokiej jakości elementy i układy napędowe 

Hägglunds, takie jak: silniki hydrauliczne wolnoobrotowe typu Viking czy 

Marathon, silniki kompaktowe CA, CB, CPB, zintegrowane zasilacze 

hydrauliczne z pompami tłokowymi osiowymi o zmiennej wydajności oraz 

rozwinięte systemy sterowania elektronicznego. 

Układy napędowe Hägglunds mają różnorodne zastosowania, m.in. w: 

 

 przemyśle papierniczym, 

 przetwórstwie gumy, 

 recyclingu, 

 cementowniach,                 
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 cukrowniach, 

 budowie statków, 

 maszynach górnictwa odkrywkowego, 

 elektrowniach. 

Zaletami napędów Hägglunds są: 

 szerokie zakresy prędkości obrotowych i rozwijanych momentów, 

 start układów przy dużym momencie, także dowolny (nastawiany) czas do 

chwili osiągnięcia momentu nominalnego, 

 synchronizacja prędkości obrotowych napędzanych wałów lub regulacja 

ich różnicy prędkości w sposób ciągły (regulowany poślizg), 

 mała przestrzeń do zabudowy, oszczędność miejsca, 

 łatwość precyzyjnego sterowania (regulacji) napędem i zabezpieczenia w 

razie awarii, 

 łatwość i dowolność zabudowy silników na wałach napędowych, 

 duża niezawodność działania, 

 praca w najtrudniejszych warunkach, w tym w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem. 

 

 

 

 

 

Zakres usług serwisowych firmy Bosch Rexroth przy obsłudze wyrobów 

Hägglunds 

Serwis firmy Boscha Rexrotha oferuje Państwu następujące usługi 

serwisowe: 

 naprawy zespołów napędowych Hägglunds w oparciu o oryginalne części 

zamienne producenta. Z uwagi na zastosowanie tych zespołów w 

strategicznych gałęziach przemysłu zapewniamy szybkie dostawy części 

zamiennych do napraw. Po naprawie zespoły są sprawdzane, a wyniki 

dokumentowane raportami z testów. 

 pełny zestaw oryginalnych części zamiennych, z których większość ma 

bardzo krótki termin dostawy. 

 diagnostykę i  utrzymanie ruchu - proponujemy użytkownikom napędów 

Hägglunds terminowe umowy serwisowe na przeglądy prewencyjne 
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połączone z diagnostyką stanu technicznego, pozwalające użytkownikowi 

otrzymać wiedzę o aktualnym stanie urządzenia i zaplanowanie z 

wyprzedzeniem przyszłej naprawy. Takie przeglądy prewencyjne pozwalają 

użytkownikom uniknąć przestojów w produkcji z powodu nieprzewidzianej 

awarii układów hydraulicznych z napędem Hägglunds. 

 

 

 

 

 

 

 

 okresowe szkolenia z całego zakresu swojego programu produkcji, w tym 

na temat produktów Hägglunds. Szkolenia te obejmują zarówno cześć 

teoretyczną jak i praktyczną, która dotyczy budowy i funkcjonowania 

elementów i napędów. 

Prowadzimy również indywidualne szkolenia dla użytkowników, 

uwzględniające specyfikę wykorzystywanego przez nich napędu.  

Kontakt: 

mgr inż. Stanisław Chołody 

tel.: 22/ 738 1840 

Stanislaw.cholody@boschrexroth.pl 

 

mgr inż. Grzegorz Saternus 

tel.: 22/ 738 1964 

grzegorz.saternus@boschrexroth.pl 

 

Dział Serwisu 

serwis@boschrexroth.pl 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod 

marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące 
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napędy i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn 

samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. 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 

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/
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