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Nowa rodzina filtrów podwójnych Rexroth 63FLDKN 

 

Podwójny filtr nowej generacji 63FLDKN 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom dotyczącym redukcji wymiarów i 

kosztów wytworzenia firma Bosch Rexroth wprowadziła do sprzedaży 

filtry podwójne nowej generacji, przełączalne, z obudową żeliwną.  

Filtry te znajdują zastosowanie w systemach hydrauliki siłowej oraz w 

układach smarowania. Pracują w systemach do 63 bar o maksymalnych 

przepływach do 250 l/min. 

Symbol grupy 63FLDKN obejmuje 6 wielkości nominalnych związanych z 

maksymalnym przepływem: 0063, 0100, 0130, 0150, 0160, 0250. 

Filtry 63FLDKN zastąpią filtry 40FLDK i 40 FLDKS. Podwójne filtry nowej 

generacji  są o ponad 30% lżejsza i mają mniejsze rozmiary przy 

zwiększonych parametrach filtracji.  

W  nowym filtrze znajdziemy dwa opatentowane rozwiązania. Pierwsze z nich 

zabezpiecza element filtracyjny przed uderzeniem wewnętrznym za pomocą 

skierowania strumienia oleju stycznie dookoła elementu filtrującego (efekt 

cyklonu). Drugim rozwiązaniem jest specjalnie stworzona strefy osadu 

przeznaczona dla większych cząstek. Filtry posiadają otwory dla przyłączy 
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pomiarowych na wlocie i wylocie oraz pięć portów spustowych do usuwania 

zanieczyszczeń osiadających na dnie filtra pozwalające na dokładne jego 

oczyszczenie. Dodatkowymi zaletami są łatwość wymiany wkładów 

filtrujących oraz możliwość zamocowania na ścianie lub na wsporniku. 

Szczegółowsze informacje o filtrach 63FLDKN znaleźć można w karcie 

katalogowej RE/RD 51445 oraz w programie doboru filtrów dostępnym na 

stronie: http://webapp3.bosch.de/rexfilter/Search. 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu oraz odnawialnych źródeł 

energii. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, 

indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom 

kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni 

oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 

krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 

33 700 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 

pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku 

obrót w wysokości 49 mld euro*. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 400 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 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 stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch 

zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla 

świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość 

życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest 

„bliżej nas”. 

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

*Wyniki finansowe za rok 2014 nie obejmują byłych spółek joint-venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 

(obecnie BSH Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive Steering GmbH), 

które zostały w całości przejęte przez Grupę Bosch.   

Kontakt dla czytelników: 

http://webapp3.bosch.de/rexfilter/Search
http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
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mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Tel.: +48 22 738 1850 

E-Mail: tomasz.domaszczynski@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 

 

 


