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Po kompleksowych badaniach pilotażowych u klientów firma Bosch 

Rexroth wprowadziła do  sprzedaży przekładnie planetarne nowej serii 

GFT 8000 w rozmiarach GFT 8130 i GFT 8140. Jednocześnie jest to 

początek produkcji nowej serii jednostek napędowych typu 

HYDROTRAC GFT 8000 firmy Bosch Rexroth. 

 

Nowe zespoły napędowe HYDROTRAC GFT 8000 w porównaniu z 

dotychczasowymi przekładniami planetarnymi umożliwiają zwiększenie mocy 

układu przeniesienia napędu maszyn mobilnych o 10%. Inżynierowie firmy 

Bosch Rexroth połączyli w modułowej konstrukcji dwu- i trzystopniowe 

przekładnie planetarne z silnikami wielotłokowymi, tworząc zespół napędowy 

z możliwością indywidualnego dopasowania do danej aplikacji. Opcjonalnie 

wewnątrz zespołu napędowego zabudowany jest hamulec dynamiczny, 

niewymagający dodatkowej przestrzeni wewnątrz przekładni planetarnej. 

Hamulec dynamiczny spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa na 

poziomie zapewniającym homologację pojazdów na całym świecie. 
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W przypadku maszyn mobilnych, w których głównym układem jest układ 

jazdy, w takich jak opryskiwacze polowe, pojazdy do przewozu ciężkich 

ładunków, układarek asfaltu czy maszyn do wykańczania nawierzchni, 

parametry jazdy są istotne, gdyż bezpośrednio wpływają na wydajność 

maszyny.  

Firma Bosch Rexroth zastosowała w konstrukcji jednostek napędowych typu 

GFT8000 najnowszą generację silników wielotłokowych o zmiennej objętości 

roboczej oraz silników wielotłokowych o stałej objętości roboczej, 

działających w obiegu otwartym i zamkniętym. Większa pojemność skokowa 

silników i wyższe wartości ciśnienia hydraulicznego oraz precyzyjna regulacja 

pod kątem współdziałania z dwu- i trzystopniowymi przekładniami 

planetarnymi umożliwiają uzyskanie większych wartości momentu 

obrotowego, a co za tym idzie — mocy większej nawet o 10% i zauważalnie 

poprawia wydajność maszyny. 

Z drugiej strony producenci maszyn mogą w określonych przypadkach 

zastosować mniejsze zespoły napędowe, które zapewniają taką samą 

przenoszoną moc, jak dotychczasowe i w ten sposób zaoszczędzi miejsce na 

maszynie .  

Opcjonalny wbudowany wewnątrz hamulec cierny wielopłytkowy dodatkowo 

zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń montażową. Hamulec ten wymaga 

minimalnej konserwacji i jest konstrukcyjnie chroniony przed 

zanieczyszczeniami, co jest istotnym wymaganiem na przykład w 

opryskiwaczach polowych. Wraz z oferowanym przez firmę Bosch Rexroth 

systemem hamowania HLB spełnia jako hamulec dynamiczny wysokie 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy prędkościach do 50 km/h. 

Produkowane seryjnie maszyny, których zespoły napędowe są wyposażone 

w hamulec dynamiczny firmy Bosch Rexroth, otrzymały już homologację w 

Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.  

Po kompleksowych próbach we wdrożeniach pilotażowych firma Bosch 

Rexroth wprowadziła od nowego roku do ciągłej sprzedaży zespoły 

przekładni z nowej serii GFT 8000 w dwóch rozmiarach. Urządzenia te 

umożliwiają uzyskanie na odbiorniku nominalnych momentów obrotowych 20 

kNm i 30 kNm. W pierwszej połowie roku zostanie udostępnionych kolejne 

siedem rozmiarów o zakresie momentu obrotowego od 10 kNm do 130 kNm.  

Modułowa koncepcja jednostek napędowych GFT8000 umożliwia 

producentom pojazdów i maszyn mobilnych precyzyjny dobór momentu 

obrotowego i przełożenia oraz ich dokładne dopasowanie do konkretnej 
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maszyny. Firma Bosch Rexroth dostarcza zespoły napędowe w postaci 

kompletnych, gotowych do montażu jednostek, co zmniejsza koszty związane 

z logistyką i montażem pojazdów. 

 

 

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: 

mgr inż. Xxx xxx 

Tel.: +48 xx xxxxxxx 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
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E-Mail: xxx.xxx@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) 275 55 00, 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. Tyniecka 17, 52-407 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


