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Firma Bosch Rexroth dostarczy systemy 
napędowe Hägglunds do największej na świecie 
ładowarki czerpakowej 
Firma Bosch Rexroth została wytypowana przez Thyssenkrupp 

Industrial Solutions Australia jako dostawca napędu koła czerpakowego 

dla największej szynowej ładowarki czerpakowej, jaka kiedykolwiek 

została zbudowana. Ładowarka ta dysponując wydajnością na poziomie 

20 000 ton/godzinę zostanie zainstalowana w nowej kopalni rudy żelaza 

BHP South Flank w regionie Pilbara w Zachodniej Australii. 

 

Źródło obrazka: Bosch Rexroth AG  

 

Bosch Rexroth dostarczy system napędu koła czerpakowego firmie 

Thyssenkrupp Industrial Solutions, która zaprojektuje, zbuduje i uruchomi tę 

gigantyczną maszynę. System napędowy będzie bazował na sprawdzonej 

technologii napędu bezpośredniego Hägglunds, który oferuje dużą gęstość 

mocy i elastyczną konstrukcję napędu, doskonale nadającą się do 

stosowania w ładowarkach czerpakowych. System będzie wykorzystywał 

największy w historii silnik hydrauliczny, Hägglunds CBm 8000. 

Oprócz systemu napędowego  koła czerpakowego, firma Bosch Rexroth 

dostarczy napędy Hägglunds do obrotu ładowarki oraz dwóch zwałowarek 

pracujących w tej samej kopalni. Każdy z napędów obrotu będzie składał się 

z czterech silników Hägglunds CB zintegrowanych z hamulcami. 
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„Ładowarki czerpakowe to jedne z najpopularniejszych aplikacji dla 

oferowanych przez nas silników Hägglunds oraz bezpośrednich systemów 

napędowych“ – powiedział Uno Sundelin, dyrektor ds. górnictwa i transportu 

materiałów w dziale produktów Hägglunds. „Bardzo cenimy sobie możliwość 

zastosowania naszego największego silnika Hägglunds na zlecenie 

Thyssenkrupp Industrial Solutions w tej naprawdę wyjątkowej instalacji.“ 

Systemy bezpośrednich napędów hydraulicznych Hägglunds zapewniają 

wysoki moment obrotowy potrzebny w ładowarkach czerpakowych 

zachowując jednocześnie niską masę i dużą elastyczność. Na wysięgniku  

w napędzie koła jest tylko lekki silnik hydrauliczny, natomiast jednostka 

napędowa wraz z silnikami elektrycznymi i pompami może być 

umiejscowiona bliżej środka maszyny. W wielu przypadkach pozwala to 

producentom zredukować masę konstrukcji i przeciwwagi, dzięki czemu 

ładowarka czerpakowa staje się lżejsza, sprawniejsza i oszczędniejsza  

w zakresie zużycia energii. 

W trakcie eksploatacji, bezpośrednie napędy hydrauliczne Hägglunds 

zapewniają użytkownikom dodatkowe korzyści, takie jak precyzyjna kontrola 

prędkości oraz ograniczenie momentu obrotowego w warunkach 

przeciążenia. W przypadku ładowarki czerpakowej, takie zalety przyczyniają 

się do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności transportu materiału, np. 

poprzez możliwość dostosowania się do warunków środowiskowych oraz 

typu transportowanych materiałów. 

W kopalni BHP South Flank szynowa ładowarka czerpakowa będzie 

wykorzystywana do załadunku rudy żelaza, która będzie w dalszej kolejności 

transportowana drogą kolejową do Port Hedland. Rozpoczęcie produkcji 

planowane jest na rok 2021, a z przewidywanym rocznym wydobyciem rudy 

żelaza na poziomie 80 milionów ton, będzie to jedna z największych tego 

typu operacji na świecie. 

„Rozwiązania firmy Bosch Rexroth stosowane są w górnictwie i transporcie 

materiałów na całym świecie“ – mówi Uno Sundelin. „Szczególnie istotne jest 

to, że nasz największy dotychczas silnik Hägglunds CBm 8000 będzie 

obsługiwał jedno z największych przedsięwzięć w historii górnictwa“. 
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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 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 Bręk 

Tel.: +48 61 8167769 

E-Mail: arkadiusz.brek@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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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) 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. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

  


