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Inteligentny zasilacz hydrauliczny ABPAC 

 

Inteligentny zasilacz hydrauliczny ABPAC: możliwość konfigurowania, połączenie z siecią, 

sprawność energetyczna  

ABPAC to inteligentny standardowy zasilacz hydrauliczny do tych 

wszystkich obszarów zastosowań, w których występują systemy 

hydrauliczne i wymagana jest jednostka dostarczająca odpowiednią 

ilość oleju pod odpowiednim ciśnieniem, jak np. w obrabiarkach, czy 

prasach.  

Konfigurator on-line umożliwia szybkie znalezienie rozwiązania 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb.  

Zasilacz hydrauliczny ABPAC można podłączyć do nowoczesnych struktur 

sieciowych. Jest to jedno z rozwiązań oferowanych przez firmę Bosch 

Rexroth w ramach Connected Hydraulics, które umożliwia wykorzystanie 

ogromnego potencjału środowisk Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy (IoT).   
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Najważniejsze dane techniczne: 

 pojemność zbiornika: od 100 do 400 l (w przygotowaniu do 1000 l), 

 przepływ maksymalny: 200 l/min, 

 maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar, 

 blok wielofunkcyjny w 4 wariantach, 

 opcjonalnie modularny system Sytronix (FcP 5010, SvP 7010), 

 uproszczona elastyczna konstrukcja stalowa. 

Najważniejsze zalety: 

 konfigurator online umożliwiający dostosowanie jednostki napędowej  

i wygenerowanie dokumentacji w tym rysunków w formacie 2 i 3 D, 

 inteligentne monitorowanie warunków poprzez zestandaryzowane 

interfejsy szyny oraz rozbudowany zestaw czujników, 

 ukierunkowana na użytkownika, niezależnie od platformy, wizualizacja na 

smartfonach i tabletach, 

 opcje Sytronix FcP i SvP umożliwiające zwiększenie sprawności 

energetycznej i zmniejszenie emisji hałasu, 

 podstawowe funkcje zintegrowane w bloku wielofunkcyjnym, 

 interfejs do dodatkowych hydraulicznych układów sterowania, 

 szeroki zakres zastosowań, np. obrabiarki do metalu, obrabiarki do 

drewna, prasy, maszyny do formowania tworzyw sztucznych, 
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 dostępność w ramach programu GoTo, który umożliwia skrócony czas 

dostawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Konfigurator online umoż liwia szybkie znalezienie rozwiązania dostosowanego do 

specyficznych potrzeb. Towarzyszy temu ścieżka wejścia w środowisko Przemys łu 4.0. 

 

 

 

Konfigurator ABPAC 

 

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 
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przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło 

w 2016 roku obroty w wysokości 5 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 29 500 

pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 400 500 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2017) i wygenerowała w 2017 roku 

obrót w wysokości 78 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. Grupa Bosch zatrudnia 62,500 współpracowników w 

zakresie badań i rozwoju w 125 miejscach na całym świecie. 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 oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Arkadiusz Gierczak 

Tel.: +48 71 364 73 28 

E-Mail:  arkadiusz.gierczak@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 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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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) 275 55 09 
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 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

  


