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Pompa wielotłokowo osiowa o zmiennej 
wydajności A4VG seria 35 
Pompa dla elektronicznie sterowanych napędów jazdy na wysokie 

ciśnienia pracy 

 

Pompa tłokowa osiowa o zmiennej wydajności A4VG seria 35. 

Tendencja jest wyraźnie widoczna: coraz więcej producentów 

kompaktowych maszyn budowlanych i pojazdów komunalnych rozwija 

nowe koncepcje napędów jazdy z wyższym ciśnieniem roboczym 

 i sterowaniem elektronicznym. Ich celem jest ograniczenie zużycia 

paliwa i emisji spalin, a także poprawa komfortu jazdy. Nowa pompa 

wielotłokowo osiowa o zmiennej wydajności A4VG serii 35 firmy Bosch 

Rexroth ze zintegrowanymi przetwornikami i wyższymi ciśnieniami 

maksymalnymi spełnia wymagania takich nowoczesnych 

zelektronizowanych napędów jezdnych. 

 

Korzyści dla klientów 

 Pompa szczególnie nadaje się do sterowanych elektronicznie napędów 

jazdy dzięki zintegrowanym przetwornikom ciśnienia, 
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 Ułatwia powiązanie systemów sterowania maszyny: silnika napędowego, 

napędu jazdy oraz napędów dodatkowych, 

 Kompaktowa budowa i duża gęstość generowanej mocy, 

 Umożliwia obniżenie nakładów prac projektowych ponoszonych przez 

producentów maszyn, 

 Kompletne rozwiązanie od jednego producenta. 

 

Funkcje i zalety 

 

Zastosowanie szczególnie w zelektronizowanych napędach jazdy 

Dzięki zintegrowanym przetwornikom nowa pompa A4VG serii 35 firmy 

Bosch Rexroth spełnia wymogi napędów jezdnych przyszłości. Zintegrowane 

czujniki ciśnienia ułatwiają elektronizację napędów jazdy w układach 

zamkniętych. Dzięki tym cechom pompa A4VG serii 35 wpisuje się w trend 

coraz bardziej ścisłego powiązania sterowania silnika napędowego i systemu 

sterowania napędem jazdy maszyny. Co więcej, bazuje ona na sprawdzonej 

konstrukcji grup rotacyjnych serii 32 z tarczą wychylną o wielkości od 56 do 

90 cm3/obr. 

 

Kompaktowa budowa i duża gęstość generowanej mocy 

Nowa pompa wielotłokowo osiowa o zmiennej wydajności A4VG serii 35 

wyróżnia się swoją kompaktową budową. Jej konstrukcja została 

zoptymalizowana z wykorzystaniem widm obciążeń występujących w 

napędach jazdy by w konsekwencji uzyskać mniejsze wymiary i wysoką 

sprawność. Ciśnienie nominalne 400 bar oraz maksymalne 530 bar wpisują 

się w wymagania producentów maszyn podwyższania zakresów ciśnień 

roboczych. 

 

Dane techniczne 

Osiowa pompa wielotłokowa o zmiennej wydajności A4VG seria 35 

Wielkości: od 56 cm3 do 90 cm3/obr 

Ciśnienie 
nominalne: 

400 bar 

Ciśnienie 
maksymalne: 

530 bar 

Przyłącza robocze: Przyłącza kołnierzowe SAE usytuowane na ścianie 
bocznej 

Urządzenia 
sterujące: 

ET sterowanie elektroniczne bezpośredniego 
działania z dwoma zaworami redukcyjnymi 

Opcje wykonania: Napęd przelotowy, przetworniki ciśnienia 

Karta katalogowa: RE92035 
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Zredukowane nakłady prac inżynierskich po stronie producentów 

maszyn 

Pompa wielotłokowo osiowa o zmiennej wydajności A4VG serii 35 może być 

dostępna jako pojedynczy zespół lub kompletne rozwiązanie wraz 

 z optymalnie dobranymi silnikami hydraulicznymi oraz nowym dedykowanym 

oprogramowaniem napędu jazdy firmy Bosch Rexroth. Uwzględnienie 

funkcjonalności poszczególnych zespołów w oprogramowaniu pozwala na ich 

aktywację lub dezaktywację w zależności od potrzeb. Dzięki temu pompa 

A4VG serii 35 przyczynia się do ograniczenia konwencjonalnych nakładów 

prac projektowych przy opracowywaniu nowych koncepcji napędów maszyn. 

Kompletne rozwiązanie od jednego producenta 

Firma Bosch Rexroth oferuje również kompletne rozwiązania systemowe 

napędów jezdnych od jednego producenta obejmujące silniki hydrauliczne 

wysokiej sprawności typu A6VM oraz nowe oprogramowanie BODAS 

napędów jazdy DRCA4x/eDA. Wszystkie zespoły mają w nim zdefiniowane 

funkcjonalności, których parametry są następnie optymalnie dostrajane. 

Ogranicza to czas i koszty prac inżynierskich, a często także oznacza brak 

konieczności programowania przez producentów maszyn. Ich zadaniem 

pozostaje zdefiniowanie dla produkcji seryjnej ostatecznych parametrów 

pracy maszyny lub pojazdu. 

 

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma 

Bosch Rexroth oferuje sprawne, skuteczne i bezpieczne mechanizmy ruchu w maszynach i 

systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach 

zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki 

inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch 

Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi 

zastosowaniami. Firma oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych 

oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i 

montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w 

ponad 80 krajach, zatrudnia około 31 000 osób i odnotowała w 2019 r. przychody ze 

sprzedaży w wysokości 6,2 mld EUR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

 

Kontakt dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: (22) 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

 

INFORMACJA PRASOWA PI090069 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 403 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2019 r.). Według wstępnych 

szacunków wygenerowała w 2019 roku obrót w wysokości 77,9 mld euro. Firma prowadzi 

działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły 

konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Będąc czołową firmą w świecie Internetu 

rzeczy (IoT), Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, inteligentnych 

miast oraz mobilności i produkcji usieciowanej. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie 

technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT 

Cloud, Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od 

jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań opartych na 

wzajemnej komunikacji. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, 

jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie, Bosch tworzy technologię, która jest 

„stworzona do życia”. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 

spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i 

handlowa Grupy Bosch, z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, jest 

obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Innowacyjność stanowi podstawę dalszego 

rozwoju przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 72 000 współpracowników zajmujących się 

pracami badawczo-rozwojowymi w 125 miejscach na całym świecie 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Mirosław Kulesza 

Tel.: + 48 32 363 5112 

E-Mail: miroslaw.kulesza@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 

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

 

 

  


