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Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV 
 

 

Rozdzielacz wielosekcyjny typu ED z sekcjami w układzie LUDV  

Rozdzielacze wielosekcyjne o handlowej nazwie ED firma Bosch 

Rexroth wprowadziła na rynek już ponad 3 lat temu. Uzupełniły one 

ofertę w segmencie rozdzielaczy o przepływach do 80 L/min 

i o maksymalnym ciśnieniu roboczym 310 bar. Jedną z ich istotnych 

zalet jest wszechstronność w zastosowaniach, która daje możliwość 

wykorzystywania go zarówno w aplikacjach maszyn samojezdnych, jak 

i przemysłowych. Korzystna cena, modułowa i zwarta budowa w 

połączeniu z wysoką funkcjonalnością pozwalają na szybką i elastyczną 

realizację różnorodnych wymagań klientów. 
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Typoszereg rozdzielaczy wielosekcyjnych ED 
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Firma Bosch Rexroth rozszerzyła ofertę o opatentowane rozdzielacze 

hydrauliczne typu EDC mogące pracować w układzie LUDV o przepływie do 

60L/min. Układ LUDV jest rozwinięciem układu Load Sensing (w skrócie LS) 

polegające na zachowaniu wszystkich zalet układu LS oraz na umożliwieniu 

równoczesności pracy kilku odbiorników niezależnie od obciążenia, nawet 

w przypadku zbyt małego przepływu generowanego przez pompę 

hydrauliczną. 

Układ LUDV z sukcesem stosowany jest już w aplikacjach maszyn 

budowlanych, w szczególności w koparkach, ładowarkach lub spycharkach, 

w których wymagana jest synchronizacja kilku ruchów roboczych maszyny. 

Rozdzielacze o przepływie ponad 100L/min nie znalazły jednak zastosowania 

w maszynach mniejszych lub średnich ze względu na swoje gabaryty, a 

przede wszystkim cenę. 

Rozdzielacz hydrauliczny EDC z przepływem do 60L/min otwiera nowe 

możliwości aplikacyjne dla maszyn w sektorze maszyn komunalnych i 

maszyn rolniczych ze względu na przystępną i akceptowalną cenę oraz jego 

funkcjonalność. Zastosowane kompensatory w każdej sekcji rozdzielacza 

umożliwia załączenie kilku jednocześnie i niezależnie pracujących 

odbiorników z różnym ciśnieniem i przepływem oleju hydraulicznego. 

Stosując rozdzielacz z układem LUDV można zminimalizować koszty 

maszyny stosujący tylko jedną pompę w układzie hydraulicznym. Zwarta i 

kompaktowa budowa rozdzielacza umożliwia stosowanie bloku w przypadku 

ograniczonego miejsca na maszynie, a jego modułowa konstrukcja zapewnia 

dużą elastyczność  np. w przypadku rozbudowy o dodatkowe funkcje 

maszyny. Należy ponadto wspomnieć również, że układy LUDV w stosunku 

do układów dławieniowych są bardzo energooszczędne, często nie 

wymagają dodatkowych nakładów w układzie chłodzenia czynnika 

roboczego.  

Zastosowane w rozdzielaczu EDC sterowanie proporcjonalne sekcjami w 

połączeniu z układem LUDV umożliwia ponadto wysoką dokładność 

sterowania osprzętem maszyny niezależnie od obciążenia układu, która 

przekłada się na komfort pracy operatora. 

Nowe sekcje rozdzielaczy typu EDC mogą pracować z następującymi 

parametrami: 
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Sekcja rozdzielacza typu ED z układem LUDV  

 maksymalny przepływ przez 

sekcję: 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 

23,5, 25, 35, 40, 48, 50 [l/min]; 

 maksymalne ciśnienie pracy 310 

bar; 

 możliwe sterowanie: ON-OFF; 

elektro-proporcjonalne; 

manualne (jako opcja); 

 możliwe napięcie sterowania 12 

VDC i 24DVDC; 

 przyłącza hydrauliczne: G 3/8, G 

1/2, SAE 8; 

 maksymalna ilość sekcji w 

rozdzielaczu: 10; 

 płyty wejściowe i końcowe 

jednakowe dla całego 

typoszeregu bloków ED; 
 możliwość łączenia z innymi sekcjami bloków ED. 

Zaletami typoszeregu rozdzielaczy ED, a w szczególności ED z LUDV są: 

 modułowa i zwarta budowa rozdzielaczy; 

 łatwy montaż i demontaż rozdzielacza hydraulicznego; 

 możliwość równoczesnej pracy kilku odbiorników; 

 elastyczność rozwiązania umożliwia  prostą i szybką rozbudowę 

rozdzielacza hydraulicznego; 

 możliwość łączenia z innymi blokami hydraulicznymi; 

 uproszczenie układu hydraulicznego; 

 rozdzielacze z układem LUDV są wyposażone w bezpośrednie 

sterowanie suwakiem; 

 unifikacja elementów dla całego typoszeregu ED; 

 oszczędności energii. 

Rozdzielacze typu ED z sekcjami wykonanymi w układzie LUDV mogą być z 

powodzeniem stosowane w takich aplikacjach jak: żurawie samojezdne, 

podnośniki koszowe, wózki widłowe, opryskiwacze, kombajny rolnicze, 

śmieciarki, ładowarki, zamiatarki, maszyny rolnicze, maszyny komunalne, jak 

również w aplikacjach przemysłowych i innych. 

Przy wprowadzaniu sekcji z układem LUDV zdecydowano się równocześnie 

na wprowadzenie sekcji o oznaczeniu handlowym EDD. Są to rozdzielacze o 

zwiększonym do 80 L/min przepływie oraz maksymalnym ciśnieniu pracy 

rzędu 310 bar. Sekcje EDD są sterowane bezpośrednio za pomocą cewek 

typu ON-OFF o napięciu zasilania 12 lub 24 VDC. Możliwe jest również 
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dodanie manualnego sterowania awaryjnego tymi sekcjami. Jedno z 

głównych zastosowań bloków EDD to maszyny komunalne - hakowce.  

Przykłady aplikacji rozdzielaczy typu ED z układem LUDV 

Warto wspomnieć na zakończenie, że firma Bosch Rexroth w Polsce realizuje 

program ED-logistik i M-logistik polegający na montażu (w dziale serwisu 

Bosch Rexroth) rozdzielaczy hydraulicznych na potrzeby klientów w bardzo 

krótkim czasie realizacji, w szczególności dla maszyny prototypowych. 

Obecnie realizowane są  rozdzielacze hydrauliczne do 50 L/min z 

typoszeregu ED oraz do 200 L/min z typoszeregu rozdzielaczy M4. 

 

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 

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 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 

mld euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz 

https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych 

danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 

46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, 

dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). 

http://www.boschrexroth.pl/
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Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki 

Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych i 

regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów 

serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć 

sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 

2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch 

poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie 

fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”. 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: 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. 

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

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Jakub Dopierała 

Tel.: +48 22 738 18 66 

E-Mail: jakub.dopierala@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 
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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 

 

 


