
Energiezuinige aandrijving Sytronix 
voor hydraulische pompen 
 
Onder de naam Sytronix biedt Bosch Rexroth een intelligente combinatie van een 
hydrauliekpomp en een elektrische aandrijving die specifiek op elkaar zijn afgestemd. 
Voor de engineer betekent dit dat hij eenvoudig de inbouwgerede en 
voorgeconfigureerde Sytronix in zijn systeem kan integreren.  
 
De gebruiker profiteert van een toerengeregelde aandrijving die de belangrijkste 
voordelen van beide technologieën combineert: de betrouwbaarheid van krachtige 
hydrauliek en de energie-efficiënte en dynamische eigenschappen van elektrische 
aandrijftechniek. Er zijn voorbeelden waarbij met Sytronix het energieverbruik van de 
hydrauliek – bij gelijkblijvende productiviteit – met ongeveer 80% is verlaagd. Verder 
draagt de aandrijving bij aan een aanzienlijk lager geluidsniveau en een langere 
levensduur. 
 
Uitvoeringen 
Voor de selectie van de juiste combinatie voor een specifieke applicatie bieden de 
branche-experts van Bosch Rexroth uitkomst. De FcP 5000 serie met 14 
voorgeconfigureerde sets is ontwikkeld voor eenvoudige hydraulische toepassingen. 
Voor toepassingen die hogere eisen stellen, staan de constructeur 47 
voorgeconfigureerde sets uit de serie SvP 7000 ter beschikking. Voor complexe as 
regelingen is te kiezen uit meer dan 80 sets uit de serie DFEn 5000 waarin de 
intelligente pompen zowel de zwenkhoek als het toerental van de motor regelen. 
 
SvP 7000 
De SvP 7000 is de meest recente aanvulling. Deze uitvoering is voorzien van een 
directe motor-pomp koppeling die bijdraagt aan een eenvoudige installatie en een 
compacte oplossing; het wegvallen van de koppelingsbehuizing kan een besparing 
van 150 mm opleveren. Naast de directe koppeling biedt deze variant een verbeterde 
motorkoeling als gevolg van een betere warmte-overdracht van de motor naar de 
pomp. Het lagere traagheidsmoment draagt bij aan een verbeterde energie efficiëntie 
en (nog) betere dynamische eigenschappen. 
 
De SvP 7000 is te combineren met een MSK131 motor maar sinds kort ook met een 
grotere variant: de MSK133. Dit leidt tot mogelijkheden voor grotere vermogens en 
biedt door de vier beschikbare motor bouwgrootten een grotere flexibiliteit. De 
MSK133 vergroot de productrange tot 480 l/min als voorgedefinieerde set. Ook hier 
geldt dat met deze combinatie van motor en pomp zeer compacte oplossingen zijn te 
realiseren.  
 
Met behulp van de nieuwe digitale handleiding is op een eenvoudige manier tot de 
juiste configuratie te komen. 


