
Concentric AB samarbetar med ZF för att utveckla en ny elektrisk oljepump lämplig för 12V

Efter den framgångsrika ordern som tillkännagavs i november 2017 för den 24V-elektriska oljepumpen med ZF har Concentric AB utvidgat sitt partnerskap
med denna globala ledare inom drivlinor och chassiteknologi för att utveckla en ny elektrisk oljepump lämplig också för 12V. Liksom den 24V-elektriska
oljepumpen har 12V-versionen följande viktiga fördelar:

våtrotor-konstruktion eliminerar risken för fel på grund av läckage från axeltätningen;

förbättrad termisk prestanda för längre arbetscykler på hög effekt, och

intelligent förpackad, en elektrisk pump med låg ljudnivå.

Den nya borstlösa DC-motorkonstruktionen, designad för 12V-försörjning, utvecklades i samarbete med en ledande leverantör av elmotorer.
Permanentmagneterna och den integrerade drivelektroniken möjliggör högre vridmomentvärden vid samma spänning och en avsevärt längre livslängd jämfört
med motsvarande borstade likströmsmotor.

Gemensam drivelektronik, med både 24V- och 12V-försörjning, gör det möjligt att justera strömförbrukningen baserat på systemets momenta behov, vilket
minskar förlusterna och garanterar hög systemverkningsgrad. Kommunikationen med huvudsystemet sker med en CAN-bussanslutning.

David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade ”Utvecklingen av elektriska drivlinor, med batteri- eller bränslecellsteknologi, för att
avsevärt minska koldioxidutsläppen fortsätter att accelerera. Concentrics innovativa sortiment av elektriska pumpar med beprövade ultrahöga nivåer av
effektivitet och tillförlitlighet är viktiga grundförutsättningar som möjliggör dessa drivlinelösningar”.

För ytterligare information kontakta David Bessant, telefon +44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner,
industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och
Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav.
Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och
hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 000
MSEK och cirka 800 anställda.


