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Rozdzielacze WE10 serii 5x   
Podwyższona efektywność energetyczna  

 
 

Nowe rozdzielacze firmy Bosch Rexroth typu WE o wielkości nominalnej 

(WN)10, serii 5x charakteryzują się o 25% szerszym zakresem 

parametrów pracy w porównaniu z serią 3x. Dzięki specjalnej 

konstrukcji korpusu rozdzielacza można było podnieść wartość 

maksymalnego ciśnienia pracy z 31,5 do 35 MPa (315 do 350 bar), 

natomiast maksymalna wartość przepływu wzrosła ze 120 do 150 

dm3/min (l/min). 

W wariancie rozdzielacza w konstrukcji z 5-cioma komorami maksymalną 

wartość ciśnienia podwyższono nawet do 42 MPa (420 bar). 

Dzięki powiększonej odporności na wibrację, także dla wersji z czujnikami 

położenia suwaka, ten rozdzielacz może być stosowany w ciężkich 

warunkach eksploatacji. Odporność na korozję wynosi do 720 godzin, 

sprawdzana wg normy DIN 81249 w zastosowaniach morskich, a prawidłowe 

działanie było sprawdzane w temperaturze do minus 40 C. 

 

Rozdzielacze serii 5x produkowane są z cewkami zasilanymi prądem o 

napięciu stałym w zakresie od 12 do 220 V. Przy zasilaniu prądem 

przemiennym należy zastosować wersję z centralnym przyłączem 

elektrycznym gdzie jest już wbudowany prostownik lub użyć gniazda 

wtykowego z prostownikiem. W połączeniu ze specjalnym gniazdem 



 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

 Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 
 

 

 

PI 070082 

Informacja prasowa 
 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

wtykowym VT-SSSBA1 z modulacja szerokości impulsów możemy 

podwyższyć efektywność energetyczną rozdzielacza oraz wydłużyć trwałość. 

 

Dodatkowe informacje o rozdzielaczach można znaleźć w kartach 

katalogowych 23340 oraz 23352, a także są one szybko dostępne w ramach 

programu GoTo.    

 

 

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. 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 375 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku 

obrót w wysokości 70 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 440 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 2015 Bosch 

zgłosił ok. 5 400 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 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

tel.: +48227381850 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
mailto:tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl
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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 

 

 

 


