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DHC – Diesel Hydraulic Control 
Wyższa dynamika przy niższych prędkościach obrotu 

 

 
 

Interesującą propozycją dla maszyn budowlanych jest hydrostatyczny 

napęd układu jazdy z wykorzystaniem układu DHC. W skład układu 

wchodzą standardowe komponenty, jednostki wielotłokowe o wysokim 

ciśnieniu pracy: pompy hydrauliczne typu A4VG serii 40 i silniki 

hydrauliczne typu A6VM serii 71 oraz elektronika Bodas typu RC wraz z 

oprogramowaniem. 

DHC to inteligentne połączenie sterowania silnika spalinowego i hydrauliki.  

Hydrauliczny napęd jazdy informuje z wyprzedzeniem silnik spalinowy o 

obciążeniu, a ten przewidująco pracuje tak, aby nie dopuścić do znacznych 

wahnięć prędkości obrotowej. Hydraulika i silnik spalinowy komunikują się 

nawzajem poprzez magistralę CAN i współdziałają, aby zużycie i emisja 

spalin pozostała na niskim poziomie, przy jednoczesnym zachowaniu 

zadawalającej dynamiki układów. 

Układ identyfikuje cykliczne wymagania hydrauliki układu jazdy wyliczając 

z charakterystyki DHC optymalny punkt pracy dla silnika spalinowego i 

komponentów hydrauliki. Charakterystyka DHC powstaje poprzez nałożenie 

charakterystyki pracy silnika spalinowego oraz hydrauliki układu napędowego 

jazdy. Charakterystyka DHC przedstawia zatem specyficzne dla danej 
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maszyny zależności prędkości obrotowej, współczynnika sprawności i 

momentu obrotowego. 

Bosch Rexroth oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie hydrauliki 

i elektroniki „z jednej ręki”. Odpowiedni dobór i powiązanie elementów obu 

układów daje ogromne możliwości w uzyskaniu optymalnych i spełniających 

oczekiwania klientów parametrów specyficznych dla danej maszyny. Bosch 

Rexroth jako jeden z niewielu producentów oferuje inteligentne rozwiązania, 

które sprawiają, że aplikacje dla maszyn samojezdnych staja się bardziej 

„wydajne” i przyjazne dla środowiska. 

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. Krzysztof Soboń 

Tel.: +48 0 604 530 460 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
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Fax: +48 22 7588735 

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) 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 

 

 

 


