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Hydrostatyczny napęd układu jazdy w spycharkach firmy 
Liugong Dressta Machinery 
 

 

Spycharka gąsienicowa z hydrostatycznym napędem jazdy produkcji Liugong Dressta 

Machinery 

Liugong Dressta Machinery to czołowy producent maszyn budowlanych w 

Polsce, który od wielu lat ściśle współpracuje z firmą Bosch Rexroth w 

zakresie stosowanych napędów hydraulicznych. Współpraca oparta na 

partnerstwie oraz zaufaniu pozwala już na etapie koncepcji maszyny 

przeprowadzać wzajemne konsultacje, których celem jest optymalny wybór 

rozwiązania. Wynikiem wymiany poglądów oraz doświadczeń obu firm są 

powstające w Stalowej Woli maszyny na światowym technicznym poziomie. 

Kierowany przez Dyrektora mgr inż. Andrzeja Ciozdę Departament Badań 

i Rozwoju jest wiodącą grupą Liugonga w rozwoju spycharek gąsienicowych 

na wymagające rynki całego świata, z sukcesem konkurujące ze światowymi 

gigantami w tej branży.  

Głównymi kierunkami działań i nowych konstrukcji oraz modernizacji maszyn 

są zorientowanie na klienta i spełnienie stawianych przez niego wymagań 

dotyczących: 

 zwiększenia sterowalności maszyny  

 zapewnienia dużej dynamiki maszyny, 
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 polepszenia widoczności operatora, 

 obniżenia poziomu hałasu i wibracji, 

 zwiększenia komfortu pracy dla operatora, 

 zwiększenia sprawności i parametrów pracy lemiesza i zrywaka, 

 redukcji emisji spalin,  

 optymalizacji kosztów. 

Po przeprowadzonej analizie Liugong Dressta Machinery podjął decyzję o 

budowie małych spycharek typu TD-7, TD-8, TD-9 z napędem 

hydrostatycznym o mocy 75-110 HP w miejsce spycharek z mechanicznym 

układem napędowym.  

Jednym z głównych dostawców komponentów hydraulicznych jest firma 

Bosch Rexroth mająca duże know-how w zakresie hydrostatycznych 

napędów jazdy. 

 

Pompa wielotłokowa osiowa back -to-back typu A24VG oraz silnik wielotłokowy osiowy typu 

A6VM serii 71 do układu zamkniętego  

W spycharkach zastosowano silniki spalinowe CUMINS TIER IV FINAL 

TYPU QSB spełniające najnowsze normy emisji spalin, na których została 

bezpośrednio zamontowana wysokociśnieniowa pompa wielotłokowa osiowa 

typu A24VG firmy Bosch Rexroth o ciśnieniu nominalnym pracy 450 bar i 

ciśnieniu maksymalnym 500 bar. Jest to nowa pompa hydrauliczna o 

zmiennej wydajności do układów zamkniętych, typu back-to-back  (w jednym 

korpusie zabudowane zostały dwa mechanizmy rotujące), charakteryzująca 

się kompaktową i zwartą budową, idealnie wpisującą się w konstrukcje 

nowoczesnych maszyn, w których ze względu na rozbudowany układ 

oczyszczania spalin, ilość miejsca w przedziale silnikowym jest mocno 

ograniczona. Sterowanie pompy o zmiennej wydajności odbywa się za 

pomocą zintegrowanego w korpusie regulatora elektro-proporcjonalnego. 

Medium robocze przekazywane jest z pompy hydraulicznej do silników 

hydraulicznych typu A6VM serii 71 również o ciśnieniu nominalnym pracy 450 

bar i ciśnieniu maksymalnym 500 bar z regulatorem elektro-proporcjonalnym i 

czujnikiem obrotu wbudowanym w korpusie silnika hydraulicznego. Napęd od 
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silników hydraulicznych przekazywany jest poprzez  2-stopniową przekładnię 

boczną własnej produkcji Liugong na koło napędzające gąsienice spycharki. 

Sterowanie jazdą odbywa się poprzez elektroniczny sterownik Bosch Rexroth 

typu RC nowej generacji 3X wraz z dedykowanym programem uzgodnionym 

z producentem maszyn. W sterowniku zaimplementowane są wszystkie 

funkcje związanie z możliwością korzystania z układu hydrostatycznego jazdy 

oraz nowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego pojazdów. 

 

 

 

 

 

Moduł elektroniczny typu RC serii 30  

Sterowniki elektroniczne BODAS firmy Bosch Rexroth są zaprojektowane z 

myślą o zastosowaniu i pracy w bardzo trudnych warunkach. Są odporne na 

wibracje i na wstrząsy do 25 g oraz mogą pracować w temperaturze 

środowiska od -40°C do +85°C bez spadków mocy. Oferują wysoką 

kompatybilność elektromagnetyczną (100 V/m zgodnie z definicją przyjętą w 

Dyrektywie 2004/104/WE) i możliwość komunikacji z innymi systemami przez 

magistralę CAN.  

Dzięki zastosowaniu hydrostatycznego napędu jazdy uzyskano: 

 duża siłę napędową podczas ruszania maszyny i przy małej prędkości 

ruchu maszyny, 

 płynną i precyzyjną regulację siły napędowej spycharki, 

 zwiększoną manewrowość oraz lepsze parametry trakcyjne maszyny 

w stosunku do napędu hydrokinetycznego, 

 praktycznie brak strat mocy przy skrętach, 

 możliwość skrętu w miejscu maszyny, 

 znaczącą poprawę sprawności napędu jazdy dzięki prawidłowemu 

doborowi układu hydrostatycznego oraz jednostek pracujących przy wysokim 

ciśnieniu.  
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Ponadto inżynierowie Liugong Dressta Machinery skonstruowali nową, 

komfortową i z dużymi walorami estetycznymi kabinę operatora o niskim 

poziomie hałasu ok. 80 dB z bardzo dobrą widocznością na lemiesz. Kabina 

typu FOPS posiada zewnętrzną osłonę ROPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spycharka podczas testów 

 
Bogusław Garbuliński – Liugong Dressta Machinery 
Krzysztof Soboń – Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

 

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. 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Krzysztof Soboń 

Tel.: +48 71 364 73 26 

E-Mail: krzysztof.soboń@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 

 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
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