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Nowa seria 40 wysokociśnieniowej osiowej 
pompy tłokowej A11VO do szczególnie 
wymagających zastosowań  
Maszyny leśne charakteryzują się bardzo wysokimi wymaganiami  
w zakresie dynamiki i stabilności hydrauliki narzędzi układu roboczego, 
która musi zapewniać maksymalną wydajność. Pierwsze zastosowania 
w sprzęcie ciężkim potwierdziły, że nowa osiowa pompa tłokowa  
o zmiennej wydajności A11VO serii 40 firmy Bosch Rexroth przyśpiesza 
zachowanie układu sterowania o 10% jednocześnie osiągając 
sprawność do 93%. 

  
Osiowa pompa tłokowa (kolejność do weryfikacji – pl) A11VO serii 40 firmy Bosch Rexroth 

Szybka praca układu sterowania z pompą A11VO serii 40 zwiększa dynamikę 
hydrauliki układu roboczego, a jednocześnie stabilizuje systemy Load 
Sensing. W rezultacie maszyny natychmiastowo reagują na polecenia 
operatora, nawet przy znacznych lub szybkich zmianach obciążenia, a także 
wtedy, gdy zasilanie jest potrzebne w kilku odbiornikach naraz. Zwiększa to 
szybkość i wydajność pracy, np. głowic kombajnów zrębowych. 
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Całkowite przeprojektowanie pompy przez inżynierów firmy Bosch Rexroth 
pozwoliło zwiększyć sprawność do 93%, przewyższając tym samym inne, 
porównywalne pompy. Dzięki kompaktowej konstrukcji, producenci maszyn 
leśnych mogą  uzyskać większą moc zainstalowaną na niewielkiej 
przestrzeni. Opracowany wraz z pompą nowy system uszczelnień skutecznie 
zapobiega wyciekom poprzez ograniczenie punktów uszczelnienia 
elementów wysokociśnieniowych. Firma Bosch Rexroth osiągnęła wyższą 
dynamikę sterowania poprzez wykorzystanie sprawdzonych łożysk 
ślizgowych do podpory płyty wychylnej. Różnorodne regulatory hydrauliczne  
i elektroniczne, umożliwiają wydajne sterowanie mocą i ciśnieniem, 
dysponując przy tym funkcjami ograniczania wydajności i Load Sensingu. 

Zoptymalizowana konstrukcja obudowy pompy wysokociśnieniowej znacznie 
obniża poziom hałasu: podczas pracy ze stałym ciśnieniem jest on nawet  
o 3 dB(A) niższy w porównaniu z podobnymi pompami. Producenci maszyn 
leśnych mają dzięki temu mniej do zrobienia w kwestii ograniczenia hałasu do 
dopuszczalnego poziomu emisji. 

Pompa A11VO serii 40 jest wykorzystywana do zasilania układów otwartych, 
typowych dla maszyn leśnych, pracujących z nominalnym ciśnieniem do 350 
bar i maksymalnym do 420 bar. Uniwersalny wał przelotowy upraszcza 
możliwość łączenia z osiowymi pompami tłokowymi, pompami zębatymi oraz 
innymi pompami hydraulicznymi, odpowiednio do konkretnych potrzeb. 
Pompa A11VO jest dostępna w rozmiarach 110, 145, 175, 210 i 280.  
Dla wersji 145 i większych, opcjonalnie ze zintegrowaną pompą 
doładowującą (wirnikową), jako A11VLO. 
 
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. Dzięki inteligentnym 
komponentom, niestandardowym rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch Rexroth tworzy 
niezbędne środowisko dla w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth oferuje swoim 
klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, 
przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również oprogramowanie i 
interfejsy do rozwiązań wykorzystujących internet rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 
80 krajach, osiągnęło w 2018 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na 
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poziomie 32,300  pracowników. 
Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 
pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2018) i wygenerowała w 2018 roku 
obrót w wysokości 77,9 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. Strategicznym celem 
Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa 
Bosch zatrudnia 69,500 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. Przemysław Kacprzak 
Tel.: +48 22 738 18 63 
E-Mail: przemyslaw.kacprzak@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 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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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 
 

 

  


