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Przekładnia hydrostatyczna składająca się z pompy 
A24VG oraz silnika (silników) A6VM serii 71 
 

 
 

Przekładnia hydrostatyczna składająca się z pompy A24VG oraz 

silników A6VM serii 71 to rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić 

cenną przestrzeń montażową w maszynie oraz jej masę w odniesieniu 

do tradycyjnego układu dwóch pomp 2xA4VG. Dzięki temu uzyskano 

niższe koszty eksploatacji maszyny oraz zredukowano zużycie paliwa.  

Dużą zaletą prezentowanych jednostek hydraulicznych jest możliwość pracy 

przy wysokim ciśnieniu roboczym: 450 bar przy pracy ciągłej oraz do 500 bar 

ciśnienia chwilowego.  

 

Cechy charakterystyczne pompy tłokowo-osiowej o zmiennej wydajności 

A24VG: 

 podwójna pompa o zmiennej wydajności z dwoma zespołami wirującymi o 

wychylnych tarczach dla napędów hydrostatycznych w obiegu 

zamkniętym, 

 wydajność pompy proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika i 

wysterowania pomp, 

 szeroka gama regulatorów dla wszystkich ważnych aplikacji, 

 zawory przelewowe wysokiego ciśnienia z funkcją zaworów 

antykawitacyjnych, 

 wysoki poziom ciśnienia pozwala na uzyskanie wysokiej sprawności 

układu, 

 kompaktowe wymiary do instalacji w małych przestrzeniach, 

 opcjonalnie możliwość zabudowania dodatkowej pompy. 
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Cechy charakterystyczne silnika A6VM serii 71: 

 tłokowo-osiowy silnik hydrauliczny o wychylanym korpusie dla 

hydrostatycznych napędów w otwartym i zamkniętym obiegu, 

 chłonność może być bezstopniowo zmienna od Vgmax do Vgmin=0, 

 szeroki zakres sterowania w przekładniach hydrostatycznych, 

 szeroki wybór regulatorów, 

 kompaktowy, niezawodny silnik hydrauliczny o długiej żywotności, 

 duża gęstość mocy, 

 wysoka sprawność, 

 dobra charakterystyka dla małych prędkości. 

Przekładnia taka stosowana jest w napędach jezdnych takich maszyn, jak: 

spycharki, kombajny rolnicze, ładowarki, wózki widłowe, żurawie samojezdne, 

równiarki, ciągniki lotniskowe, walce drogowe, maszyny leśne. 

 

Korzyści dla klientów: 

 

 wyższy poziom ciśnienia roboczego pompy do 450 bar, 

 bardzo kompaktowa podwójna pompa dla ograniczonych przestrzeni 

montażowych, 

 solidny kołnierz do zamontowania dodatkowych pomp, 

 niższa masa pompy w porównaniu do układu z dwiema pompami A4VG o 

podobnej wydajności, 

 A6VM serii 71 wspiera koncepcję downsizing, 

 lepsza praca przy małych prędkościach obrotowych silnika (mniejsze 

pulsacje ciśnienia), 

 wymagana mniejsza przestrzeń do zabudowy silnika, 

 silnik hydrauliczny z wychylnym zespołem wirującym. 

 

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 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 

http://www.boschrexroth.pl/
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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 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. Jakub Dopierała 

Tel.: +48 (22) 738 18 66 

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 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 

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

 

 


