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CKD – modułowy program montażu pomp 
zębatych 
Pompa zębata pracująca w Twojej maszynie uległa awarii?  

Potrzebujesz szybko dostępnego zamiennika, ponieważ nie możesz 

pozwolić sobie na dłuższy przestój maszyny?  

Mamy na to rozwiązanie! 

 

Rys. 1 Idea programu 

Aby spełnić wymagania klientów dotyczące krótkich terminów dostaw, 

wysokiej elastyczności i bardzo szybkiej dostępności pomp zębatych  

o zazębieniu zewnętrznym, firma Bosch Rexroth rozszerzyła swoją ofertę  

o tzw. program CKD. Jest to modułowy system montażu pomp zębatych  

o zazębieniu zewnętrznym obejmujący pompy serii AZPF i  ich akcesoria. 

 

Dane Techniczne 

Platforma (seria) : F 

Pompa o stałej wydajności 

Wielkość nominalna: 4…28 ccm/obr 

Ciśnienie nominalne: do 250 bar 

Ciśnienie maksymalne: do 280 bar  

 

Rys. 2 Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym AZPF  
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Zestaw ten jest przeznaczony dla certyfikowanych partnerów Bosch Rexroth. 

W oparciu o jednostkę bazową większość standardowych pomp, a także 

pompy tandemowe i potrójne można zamontować w bardzo krótkim czasie, 

wymieniając kołnierz pompy, wałek lub pokrywę tylna jednostki zębatej. 

 

Korzyści tego rozwiązania są następujące: 

 niezależność całego łańcucha dostaw, 

 pompy dostępne w 2-3 dni (w przypadkach nagłych kilka godzin), 

 zmniejszona liczba pomp zębatych na magazynie, 

 części zamienne z oryginalnymi elementami Rexroth, 

 dostępność najczęściej używanych wariantów. 

Do wyboru dostępne są opcje: 

 wielkość nominalna 4…22 ccm/obr, 

 obroty: prawe lub lewe,  

 wał typu: C, R, H, N, F; 

 kołnierz pompy: C, P, T, B, R, O, M, 

 typy przyłączy: 20, 30, 12,  

 uszczelnienie: M, K  

 pokrywa tylna: H 

W przyszłości planowane jest rozszerzenie portfolio o pompy serii B  

o wielkościach nominalnych 1..7,1 ccm/obr.  

W Polsce z sukcesem wdrożono program CKD wraz z naszym 

Autoryzowanym Centrum Napraw SMB HYDRO-MAR.  

 

Rys. 3 Firma SMB HYDRO-MAR jest dedykowanym Partnerem w zakresie napraw pomp i 

silników   wielotłokowo - osiowych. 
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W celu skorzystania z oferty pomp zębatych w programie CKD prosimy  

o kontakt z: 

 
SMB HYDRO-MAR  
ul. Spokojna 60 

34-115 Ryczów 

Tel. 33 879 05 16 

 

e-mail: pompyzebate@smbhydromar.pl 

 
 

Zapraszamy do kontaktu! 

 

 

Informacje na temat parametrów pomp zębatych typu F można znaleźć w karcie 

katalogowej dostępnej na stronie: 

 

https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/hydraulika-

mobilna/pumps/external-gear-pumps/azpf 

 

 

 

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 

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, 

https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/hydraulika-mobilna/pumps/external-gear-pumps/azpf
https://www.boschrexroth.com/pl/pl/produkty/grupy-produktow/hydraulika-mobilna/pumps/external-gear-pumps/azpf
http://www.boschrexroth.pl/
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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. Emilia Minakowska 

Tel.: +48 22 7381870 

E-Mail: Emilia.Minakowska@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) 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 

 

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