
–––© Bosch Rexroth AG, RD98728/08.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwyt EC3500+ 
Wielofunkcyjny uchwyt 
do joysticków elektronicznych i hydraulicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W mobilnych maszynach roboczych joystick stanowi 
centralny element operatorski — dzięki niemu można 
ręcznie manewrować ciężkimi ładunkami w ostrożny 
i precyzyjny sposób. Dlatego wygoda operatora i precyzja 
są tutaj priorytetem. Liczne warianty nowego, 
ergonomicznego uchwytu EC3500+ firmy Bosch Rexroth 
można optymalnie zainstalować w kabinach koparek, 
ładowarek kołowych, ładowarek teleskopowych, koparko-
ładowarek lub wózków widłowych. Niezawodnie 
sprawdzają się w sytuacjach, w których potrzebna jest 
pewna, wydajna i bezproblemowa obsługa maszyn. 

 
 
 
 

KORZYŚCI DLA KLIENTA 
 Wielofunkcyjny uchwyt z dopasowanym do klienta 

układem i orientacją pokręteł proporcjonalnych oraz 
przełączników ciśnieniowych i kołyskowych 

 Siłowniki dostępne w różnych formach, 
kolorach i strukturach 

 Łatwa i intuicyjna obsługa maszyny 
 Zgodność z najwyższymi wymaganiami w dziedzinie 

bezpieczeństwa 
 Wygodne użytkowanie dzięki ergonomicznej, 

asymetrycznej konstrukcji 
 Uchwyt z miękką powłoką Soft Touch 

ZASTOSOWANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNKCJE I ZALETY 
Wielofunkcyjny uchwyt dostosowany do wymagań klienta 
Wysokiej klasy uchwyt EC3500+ jest kompatybilny 
z joystickami elektronicznymi i hydraulicznymi, dzięki 
czemu sprawdza się w wielu zastosowaniach. Można go 
przy tym dokładnie dopasować do wyjątkowych potrzeb 
klienta. Uchwyt można wyposażyć w maksymalnie 
7 przełączników ciśnieniowych do włączania i wyłączania 
lub maksymalnie 3 pokrętła proporcjonalne. Dostępne są 
również przełączniki kołyskowe o elastycznej 
funkcjonalności: z zatrzaskiem lub bez zatrzasku oraz 
z sygnałem lub bez sygnału w ustawieniu neutralnym. 
Siłowniki są oferowane w różnych formach, kolorach 
i strukturach. Te indywidualne konfiguracje umożliwiają 
łatwą i intuicyjną obsługę maszyny, a dzięki zgodności 
z wymaganiami operatora lub lokalizacji zapewniają 
maksimum wygody użytkowania. 

 
Zgodność z najwyższymi wymaganiami w dziedzinie 
bezpieczeństwa 
Joystick jest centralnym elementem operatorskim 
w mobilnych maszynach roboczych, dlatego ten kluczowy 
dla bezpieczeństwa podsystem musi spełniać liczne 
wymogi dyrektywy maszynowej oraz innych przepisów 
i norm o zasięgu ogólnym i regionalnym.  
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DANE TECHNICZNE 

 

Uchwyt EC3500+ 

Zakres temperatur roboczych: od -40°C do +60°C 

Wysokość: 175 mm 

Szerokość: 64 mm 

Średnica (w dłoni): 33 mm 

Masa (bez wtyku): 0,330 kg 

Średnica izolacji 
w przewodach 
doprowadzających: 

2,2 mm 

Przekrój przewodu 
doprowadzającego: 

0,5 mm2 

Maks. dopuszczalna siła 
operacyjna dla uchwytu: 

80 Nm 

Maks. dopuszczalna siła 
dla funkcji elektrycznych: 

50 N 

 
 
 

 
i elektroniczne urządzenia sterujące firmy Bosch Rexroth 
są zgodne z wymogami najwyższych kategorii 
bezpieczeństwa. Elektroniczny joystick THE5 z tym 
uchwytem spełnia więc kryteria poziomu nienaruszalności 
bezpieczeństwa (SIL) 2 zgodnie z normami IEC 62061 
i EN 61508 oraz poziomu zapewnienia bezpieczeństwa 
(PL) d zgodnie z normą ISO 13849. 
Certyfikaty te dotyczą wszystkich funkcji, w tym 
przełączników i pokręteł proporcjonalnych. 

 
Wygodne użytkowanie dzięki ergonomicznej, 
asymetrycznej konstrukcji 
Z myślą o optymalnej obsłudze maszyn uchwyty z serii 
EC3500+ mają budowę asymetryczną, dzięki czemu nadają 
się w jednakowym stopniu dla osób lewo- 
i praworęcznych. Każdy uchwyt pasuje do prawego lub 
lewego podłokietnika, co zapewnia intuicyjną obsługę. 
Dzięki antypoślizgowej powłoce Soft Touch uchwyt 
EC3500+ dobrze leży w dłoni i jest wygodny w użyciu. 
Elektryczne sterowniki proporcjonalne oraz przełączniki 
kołyskowe są dostępne w różnych formach, co umożliwia 
optymalne dopasowanie uchwytu do indywidualnych 
wymagań klienta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosch Rexroth AG 
Glockeraustraße 4 
89275 Elchingen, Niemcy 
Telefon +49 7308 82-0 
info.ma@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.com 

© Bosch Rexroth AG 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawo do 
dysponowania dokumentem, jego wykorzystywania, kopiowania, 
modyfikowania i rozpowszechniania oraz zgłoszenia do ochrony prawnej. 

 
Podane dane służą jedynie do opisania produktu. Na podstawie podanych 
przez nas informacji nie można formułować definitywnych stwierdzeń 
dotyczących określonych właściwości lub zdatności do określonego celu. 
Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia 
ocen i badań we własnym zakresie. Należy uwzględnić, że nasze produkty 
podlegają naturalnym procesom zużycia i starzenia. 
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