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Servicii și piese de schimb

originale de la Bosch Rexroth 



Reparații pompe și echipamente 
hidraulice Bosch Rexroth

Pe lângă reparaţiile pentru echipamente electrice şi acţionări, Bosch Rexroth vine în sprijinul 
clienţilor şi cu reparaţii pentru echipamente hidraulice. Unul dintre programele pentru reparaţii 
rapide este dezvoltat pentru pompele de tipul A10V(S)O seria 31. Toate piesele folosite pentru 
reparaţii, ansamblurile de sisteme de acţionare şi sistemele hidraulice de control sunt puse în 
aplicare folosind numai piese de schimb originale. După finalizarea reparaţiilor echipamentele 
sunt testate pe stand de probe realizandu-se ajustari conform cerintelor clientului. Caracteristi-
cile, performanţele, setările, parametrii funcţionali şi măsurătorile finale sunt arhivate electronic 
şi furnizate clientului la livrarea echipamentului. Un element fix, sau un grup de elemente pot 
fi considerate reparate doar atunci când la verificare se constată caracteristicile şi parametrii 

Reparaţii:

- Reparaţii efectuate de service-ul Bosch 
Rexroth România
- Numai piese de schimb originale
- Piese de schimb şi servicii de reparaţii cu 
garanţie
- Testarea echipamentelor reparate pe stan-
dul de probe
- Baze de date cu echipamente reparate şi 
parametrii funcţionali
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Reparații pompe și echipamente 
hidraulice Bosch Rexroth

Problemă – Diagnoză - Soluţie

- clientul trimite un email la adresa service.romania@boschrexroth.ro cu fotografia etichetei 
echipamentului şi o descriere a defectului.
- în cel mai scurt timp specialiştii noştri recomandă clientului  variante de reparaţii ale echipa-
mentelor (preţ estimativ, termen de livrare/ reparaţie).
- pentru generarea preţului şi al timpului de reparaţie cât mai exact clientul trimite echipamen-
tul către punctul de service Bosch Rexroth.
- clientul primeşte oferta de preţ pentru reparaţie şi timpul de execuţie al reparaţiei.
- Bosch Rexroth livrează clientului echipamentele cu garanţie şi fişe de masurători pentru a 
atesta performanţele acestuia.
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Oferta Bosch Rexroth pe piața de 
schimb în domeniul pompelor și 
motoarelor cu pistoane axiale

Piese de schimb  pentru            
pompe cu pistoane axiale 

Pompe cu pistoane axiale
ca piese de schimb 

Reparaţie completă pompe
cu pistoane axiale REMAN

Sistemul hidraulic este o parte esenţială a multor dispozitive şi vehicule moderne.                          
Producătorii de maşini folosesc densitate mare de putere pentru a îndeplini funcţiile de                      
operare. Prin urmare, componentele hidraulice joacă un rol important în disponibilitatea         
maşinii de lucru. Deteriorarea pompei cu piston axial duce de multe ori la defectarea întregu-
lui dispozitiv. Hidraulica este de asemenea responsabilă pentru siguranţa maşinii, în special   
atunci când se deplasează sarcini grele sau încărcături suspendate.

Cumpărarea de piese de schimb contrafăcute expune întreaga maşină la defecţiuni frecvente. 
În ultimă instanţă generează costuri mult mai mari în comparaţie cu achiziţionarea de piese 
originale.

Avantajele dumneavoastră:
• Garanție de înaltă calitate
• Reducerea la minim a timpilor morți
• Economisire a costurilor de exploatare
• Reducerea riscurilor de eşec
• Timp maxim de utilizare
• Service autorizat
• Servicii de garanție la partea înlocuită şi reparații în garanție

Piaţa ţintă a pieselor de schimb    
Aplicaţii mobile

• construcţia de maşini
• maşini agricole şi   

forestiere
• vehicule rutiere
• maşini de manipulare

Aplicaţii şi design al maşinilor

• maşini speciale
• gonstrucţii de maşini industriale
• aplicaţii maritime şi off-shore

Automatizări
  industriale

• industria maşini unelte
• industria automobile
• Industria de împachetare
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De ce să investiți în piese de 
schimb originale?

Similar nu înseamnă original - o comparație între original și fals 
pe exemplul motorului A2FM

FALS ORIGINAL

• fasonare
• fibre discontinue în material

• Deteriorarea cupolei la presi-
une ridicată

• uzură mare (în timp scurt) din 
cauza abraziunii

• forjare
• fibre continue în material

• calitate ridicată a suprafeței  
materialului

• ezistență ridicată la abraziune

• rugozitate de suprafață de 3.5 
ori mai mare decăt originalul

• calitate defectuasă a           
suprafeței

• coeficient ridicat de frecare în 
camera cilindrului

• suprafețe foarte nete 

• calitate crescută a suprafeței
• coeficient de frecare redus în 

camera cilindrului
• rezistență ridicată la uzură - 

ciclu lung de viață

Pistonul - rigozitate de suprafață

Arborele de antrenare - materiale

Blocul cilindru - materialul și calitatea suprafeței

• bloc cilindru cu bronz
• suprafețe de control cu      

caneluri

• rezistență scăzută la         
compresiune

• eficiență volumetrică redusă 
(scurgeri interne mari)

• cilindrii cu bloc de oțel cu 
stratul de bronz aplicat

• suprafețe de control plane 

• stabilitate la vărfurile de 
presiune

• randament volumetric mare 
(scurgeri interne mici)

Conexiune disc spate - calitatea suprafeței

• pereți ai canalelor de control 
cu suprafețe aspre 

• margini ascuțite şi cribluri 
vizibile ghimpate

• pierderi mari la curgere - efi-
ciență scăzută

• cauză a contaminării uleiului

• suprafață plană foarte fină

• pereții canalelor fără nimburi 
şi crestături

• curgere optimă - eficiență 
crescută

• nicio contaminare a uleiului


