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Bosch Rexroth świętuje 25-lecie działalności w Polsce
“Od 25 lat wprawiamy w ruch”

W dniu 15 września br. w centrali firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

w Warszawie odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia działalności 

firmy w Polsce. Spotkanie z klientami, partnerami biznesowymi 

oraz przedstawicielami uczelni było okazją nie tylko do wspomnień 

związanych z historią rozwoju firmy w kraju, ale przede wszystkim 

do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle 

oraz do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem firmy Bosch 

Rexroth w zakresie koncepcji Przemysłu 4.0.  

Obchody jubileuszu rozpoczęła konferencja techniczna zorganizo-

wana pod hasłem przewodnim „Przemysł 4.0 – czwarta rewolucja 

przemysłowa”. Po krótkim wstępie wprowadzającym w tematykę 

koncepcji Przemysłu 4.0, goście wzięli udział w szeregu wykładów, 

ćwiczeń oraz szkoleń z zakresu produktów i rozwiązań wpisują-

cych się w tę ideę. Parametryzacja napędów i sterowań Rexroth, 

projektowanie systemów transportowych w programie MTpro, 

konfiguracja agregatów i bloków hydraulicznych, naprawy pomp 

wielotłokowych, najczęstsze awarie i ich przyczyny, oryginalne 

części zamienne, montaż i demontaż pomp - testy na stanowisku 

czy ćwiczenia w laboratorium hydrauliki oraz laboratorium 

napędów elektrycznych to tylko niektóre z tematów, w zakresie 

których uczestnicy konferencji mogli wzbogacić swoją wiedzę. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się również specjalny tir wysta-

wowy prezentujący wydajne i nowoczesne komponenty z zakresu 

techniki przemieszczeń liniowych, systemy wieloosiowe oraz przy-

Wystąpienie zarządu firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. podczas jubileuszowej gali 25-lecia działalności firmy na rynku polskim.
    Na zdjęciu: Marzenna Głozak-Krochmal, Dyrektor Finansowy oraz Thomas Ilkow, Dyrektor Generalny firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o.
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datne narzędzia inżynierskie. Natomiast zwiedzając wystawę ekspo-

natów w jubileuszowym namiocie sferycznym można się było 

przekonać, że elastyczność, oszczędność oraz konkurencyjność 

to cechy, jakie posiadają produkty i rozwiązania oferowane przez 

firmę Bosch Rexroth w zakresie koncepcji Przemysłu 4.0.

W drugiej części obchodów jubileuszu odbyła się uroczysta gala, 

którą swoją obecnością zaszczycili m.in. kilkuosobowa delegacja 

z centrali firmy w Niemczech, w tym Steffen Haack - Członek Zarządu 

firmy Bosch Rexroth AG w Niemczech, Krystyna Boczkowska - Prezes 

Zarządu firmy Robert Bosch Sp. z o.o. oraz Reprezentantka Grupy 

Bosch w Polsce, a także Rolf Nikiel - Ambasador Republiki Fede-

ralnej Niemiec. Galę poprowadził znany polski dziennikarz tele-

wizyjny, reporter i prezenter Radosław Brzózka.

Gościem specjalnym jubileuszowej gali był profesor Piotr Płoszajski, 

kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, 

który w swoim wystąpieniu podjął temat zmian zachodzących w dzi-

siejszych modelach biznesowych w obliczu trwającej rewolucji 

przemysłowej, którą profesor określa mianem „rewolucji w per-

manentnej wersji Beta”. Jest to rewolucja sieci, platform, ludzi 

i technologii cyfrowych, która „zaciera różnice pomiędzy sferami 

fizycznymi, cyfrowymi i biologicznymi”, zakłóca nieomal wszystkie 

sektory we wszystkich krajach, a zakres i głębokość tych zmian 

wymaga transformacji całego systemu produkcji, zarządzania i rzą-

dzenia. Ważna staje się umiejętność śledzenia tzw. słabych sygnałów 

(technologicznych, rynkowych, gospodarczych, klienckich, itd.), 

która staje się najważniejszą kompetencją nowych liderów 

biznesu.

Powstaną biliony połączeń urządzeń, z wielką mocą obliczeniową, 

wyposażone w sztuczną inteligencję oraz z dostępem do wiedzy, 

których konsekwencje są właściwie nieograniczone. Wszystko 

to zmusi firmy do zmiany strategii, modeli biznesowych, pojęcia 

konkurencji i przewag konkurencyjnych czy sposobów zarzą-

dzania ludźmi. To czas kreowania nowych biznesowych zwycięzców 

i przegranych. 

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji cieszył się 
również specjalny tir wystawowy.

Uczestnicy konferencji technicznej wzięli udział w szeregu wykładów, 
ćwiczeń oraz szkoleń, w tym również w szkoleniach praktycznych na 
stanowiskach dydaktycznych Rexroth.

Zajęcia praktyczne w dziale serwisu Bosch Rexroth.

W tirze wystawowym zaprezentowane zostały wydajne i nowoczesne 
komponenty z zakresu techniki przemieszczeń liniowych, systemy 
wieloosiowe oraz przydatne narzędzia inżynierskie.
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Uroczystą galę uświetnił także miły, zarówno dla oka jak i ucha, 

występ Kwartetu Obsession. Ten niekonwencjonalny kwartet 

smyczkowy to jedyne w swoim rodzaju połączenie muzyki, kobie-

cości i dowcipu oparte na najsłynniejszych tematach muzyki kla-

sycznej i rozrywkowej. 

Kontakt:
mgr Katarzyna Wnorowska
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 22 738 18 82
katarzyna.wnorowska@boschrexroth.pl

Filmy instruktażowe 
wspierają inżynierów
Firma Bosch Rexroth udostępnia na swoim kanale YouTube 

praktyczne filmy instruktażowe. Dzięki nim dowiesz się 

na przykład, jak w szybki sposób uruchomić i sparametry-

zować przetwornicę częstotliwości EFC, jak połączyć napęd 

IndraDrive Cs ze sterownikiem Siemens S7120 czy też jak 

w łatwy sposób sparametryzować i uruchomić moduł liniowy 

napędzany silnikiem serwo i sterowany za pomocą napędu 

IndraDrive Cs. 

Ponadto na kanale Bosch Rexroth Polska dostępny jest 

szereg filmów przeznaczonych dla osób korzystających 

ze sprzedaży online za pośrednictwem Bosch Rexroth eShop. 

Można się z nich dowiedzieć m.in. jak sprawdzić ceny i do-

stępność materiałów, dokonać zakupu czy też jak korzystać 

z programu dostaw priorytetowych GoTo. 

Dzięki włączeniu funkcji subskrypcji kanału możemy na bie-

żąco być informowani o wszystkich nowo publikowanych 

filmach.

Kontakt:
mgr Magdalena Chmielewska
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 22 738 18 80
magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

Kanał YouTube 
Bosch Rexoth Polska

Gala Jubileuszowa 25-lecia firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Uroczyste krojenie pierwszego kawałka tortu przez zarząd firmy 
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
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Hybrydowy elektryczno-hydrauliczny
napęd pojazdu

Na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki 

Warszawskiej w ramach projektu badawczego finansowanego 

przez Narodowe Centrum Nauki zostało opracowane hydrosta-

tyczne wspomaganie napędu elektrycznego przeznaczonego 

do samochodu miejskiego. Celem podjętych badań było zmniej-

szenie obciążenia napędu elektrycznego pojazdu za pomocą 

układu hydrostatycznego. Zasada działania takiego układu spro-

wadza się do pobierania energii z akumulatora hydropneuma-

tycznego w czasie przyspieszania pojazdu oraz jej magazynowania 

w trakcie hamowania odzyskowego.

W wyniku połączenia równoległego napędu elektrycznego i hydro-

statycznego powstał hybrydowy układ napędowy, w którym w zależ-

ności od fazy ruchu wykorzystywany jest napęd elektryczny, 

napęd hydrostatyczny lub obydwa jednocześnie. Opracowany 

laboratoryjny model napędu pojazdu składa się właśnie z takiego 

napędu hybrydowego, bezwładnika odwzorowującego bezwład-

ność pojazdu oraz układu odwzorowywania oporów ruchu. Elek-

tryczny układ napędowy składa się m.in. z baterii akumulatorów 

i silnika z magnesami stałymi typu BLDC. Układ hydrostatyczny 

został zbudowany we współpracy z firmą Bosch Rexroth w oparciu 

o jednostkę hydrauliczną tłokową osiową pracującą w trybie pompy 

i silnika typu SY2DFEE… oraz akumulator hydropneumatyczny.

Do obsługi sterowania napędem hybrydowym został opracowany 

oryginalny system pomiarowo-sterujący. Badania pokazały, że dzięki 

wspomaganiu hydrostatycznemu możliwe było zmniejszenie 

obciążenia akumulatora oraz napędu elektrycznego. Porównanie 

z pojazdem wyposażonym tylko w napęd elektryczny z odzyskiem 

energii hamowania pokazało, że zastosowanie wspomagania hydro-

statycznego pozwala zaoszczędzić 37% energii oraz prowadzi 

do obniżenia wartości prądów o 40% przy realizacji takiego samego 

cyklu jazdy. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie zasięgu jazdy 

oraz zwiększenie trwałości akumulatora elektrycznego. 

Jest to jeden z wielu projektów realizowanych na Wydziale Samo-

chodów i Maszyn Roboczych we współpracy z firmą Bosch Rexroth. 

Współpraca ta trwa nieprzerwanie od bardzo wielu lat. W tym czasie 

zrealizowano m.in. stanowisko do badań dynamicznych zawieszeń 

pojazdów wyposażonych w sterowane tłumiki drgań i stanowisko 

do badań naprężeń w strukturze nośnej dachu budynku oraz wiele 

innych.  

Autorzy:

dr hab. inż. Wiesław Grzesikiewicz

dr inż. Lech Knap

dr inż. Michał Makowski

mgr inż. Janusz Pokorski

Instytut Pojazdów, Politechnika Warszawska

Kontakt:
mgr inż. Andrzej Skrocki
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 22 738 18 54
andrzej.skrocki@boschrexroth.pl

Widok ogólny stanowiska do badania napędu hybrydowego elektryczno-hydrostatycznego
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Jeśli Państwa warsztat oferuje serwis u klienta i specjalizuje się w diag-

nostyce oraz naprawie maszyn samojezdnych lub też jeśli mają Pań-

stwo zamiar rozwinąć działalność i zostać ekspertem firmy Bosch 

Rexroth w dziedzinie napraw i diagnostyki urządzeń hydraulicznych, 

zapraszamy do dołączenia do grona naszych Partnerów Serwisowych 

dla aplikacji maszyn samojezdnych w zakresie hydrauliki siłowej. 

Będąc partnerem serwisowym, mają Państwo możliwość certyfi-

kowania swojego warsztatu jako Centrum Napraw Bosch Rexroth 

lub Punkt Serwisowy Bosch Rexroth. Te dwa rodzaje warsztatów 

różnią się przede wszystkim wymaganiami w zakresie technicznego 

wyposażenia warsztatowego oraz kwalifikacji pracowników.

Dzięki współpracy w ramach sieci partnerów serwisowych mogą 

Państwo oferować swoim klientom pełen zakres usług: od serwisu 

u klienta, poprzez diagnostykę, aż po kompletną naprawę z wyko-

rzystaniem oryginalnych części zamiennych.

Oferowane partnerom serwisowym wsparcie z dostępem do doku-

mentacji technicznej i know-how umożliwia znacznie szybszą 

realizację usług serwisowych i zapewnienie ich wyższej jakości 

– wszystko to na warunkach rynkowych.

 Korzyści partnera serwisowego:
• Części zamienne i gotowe produkty w jakości wyposażenia 

oryginalnego
• Profesjonalne wyposażenie warsztatowe dzięki specjalnie opra-

cowanemu wyposażeniu serwisowemu
• Specjalne warunki cenowe i rabaty
• Dostęp do informacji o oryginalnych nastawach
• Programy podnoszenia kwalifi kacji i wsparcie techniczne
• Usługi serwisowe certyfi kowane przez fi rmę Bosch Rexroth
• Wsparcie w kwestiach wizerunkowych i marketingowych
• Potwierdzenie jakości usług serwisowych w drodze regularnie 

prowadzonych audytów

Zdajemy sobie sprawę, iż w przypadku awarii liczy się szybkość 

działania i minimalizacja kosztów przestojów maszyn. Połączenie 

sprawdzonej jakości firmy Bosch Rexroth i lokalnej infrastruktury 

partnerów serwisowych będzie korzystne dla naszych klientów.

Liczne zalety partnerstwa są widoczne przede wszystkim w codzien-

nych działaniach serwisów maszyn oraz u ich użytkowników. 

Przykładowo dzięki stosowaniu trwałych oryginalnych części 

zamiennych można ograniczyć pozaplanowe przestoje. Ponadto 

specjalistyczne narzędzia serwisowe umożliwiają szybką naprawę 

pozwalającą utrzymać wysoką jakość oryginalnego produktu. Dzięki 

integracji wspólnych kompetencji oraz zapewnieniu łatwego dostępu 

do oryginalnych części zamiennych, firma Bosch Rexroth wraz 

ze swoimi partnerami serwisowymi dąży do zwiększenia poziomu 

zadowolenia klientów oraz wspólnego wzrostu na rynku.

Jeśli chcieliby Państwo zostać naszym Partnerem Serwisowym 

zachęcamy do kontaktu: aftermarket@boschrexroth.pl,

tel. +48 22 738 1860.

Kontakt:
mgr inż. Krzysztof Soboń
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 22 738 18 60
krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

Partner serwisowy Bosch Rexroth
 – dołącz do sieci specjalistów!

Zakres usług oferowany
przez Partnera Serwisowego 
Bosch Rexroth

  Certyfi kowane naprawy elementów 
hydraulicznych Rexroth          ✓

  Kontrola hydrauliczna naprawionych 
elementów hydraulicznych                    
z wykorzystaniem oryginalnych 
parametrów referencyjnych

         ✓

  Regeneracja części używanych przy użyciu 
specjalistycznego wyposażenia Rexroth          ✓

  Serwis cieczy roboczych    ✓           ✓

  Serwis u klienta z diagnozą błędów / 
usługa demontażu i odbioru uszkodzonych 
elementów hydraulicznych

   ✓           ✓

  Montaż i uruchomienie naprawionych lub 
wymienionych elementów hydraulicznych    ✓           ✓

  Bieżąca konserwacja urządzeń             
i utrzymywanie zapasu części    ✓           ✓

Partner Serwisowy

Punkt Serwisowy

Partner Serwisowy

Centrum Napraw
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Ergonomicznie zaprojektowane stanowiska pracy umożliwiają 

pracę bez nadmiernego zmęczenia oraz błędów, a tym samym 

pozwalają zwiększyć produktywność pracowników. Firma Bosch 

Rexroth oferuje obecnie aplikację Fit4Ergonomics, która umożliwia 

optymalizację stanowiska pracy. Główną funkcją aplikacji jest 

lista kontrolna, która umożliwia użytkownikowi przeanalizowanie 

swojego stanowiska pracy, w tym bezpośredni pomiar oświetlenia 

i hałasu, oraz wyświetla zindywidualizowane wskazówki dotyczące 

poprawy ergonomii. Ponadto aplikacja zapewnia dostęp do obszer-

nego portalu wiedzy ergonomicznej z dodatkowymi informacjami 

i łączami. 

Sprawdzenie ergonomii stanowiska pracy przy użyciu aplikacji 

jest bardzo proste: wystarczy pobrać aplikację, otworzyć listę 

kontrolną i odpowiedzieć na szereg pytań. Lista ta podzielona 

jest na cztery sekcje: 

• „Sprawdzenie ergonomii”, 

• „Know-how”,

• „Analiza na miejscu”,

• „Projekt”.

Analiza na podstawie 15-punktowej listy kontrolnej oparta jest 

na najnowszych standardach ergonomicznych. Lista zawiera 

pytania o istotne fakty dotyczące stanowiska, np. wysokość 

roboczą, wielkość miejsca na nogi czy lokalizację komponentów 

produkcyjnych. Aplikacja udostępnia interaktywną listę czynności 

sugerowanych do wykonania, w celu optymalizacji ergonomii. 

Sekcja „Analiza na miejscu” umożliwia wykonanie fotografii 

aktualnego usytuowania stanowiska produkcyjnego, wprowadze-

nie jego wymiarów i natychmiastowe rozpoczęcie optymalizacji. 

Za pomocą smartfona można bezpośrednio zmierzyć poziom 

oświetlenia i hałasu na stanowisku. Smartfon musi być w tym celu 

wyposażony w kamerę i mikrofon oraz obsługiwać multimedia. 

Sekcja „Projekt” umożliwia zapisanie wyników oraz zarządzanie 

nimi, w tym wysyłanie ich mailem i drukowanie. Sekcja „Know-how” 

umożliwia każdemu, kto interesuje się podstawami ergonomii, 

dostęp do portalu firmy Bosch Rexroth, gdzie można znaleźć 

informacje i uwagi dotyczące zasad ergonomicznego projekto-

wania stanowisk roboczych.

Aplikacja jest kompatybilna ze smartfonami z systemem iOS 

począwszy od wersji 8.0 oraz Android począwszy od wersji 4.2 

i może być używana offline.

Aplikację Fit4Ergonomics można pobrać przy użyciu poniższych 

kodów QR, a także ze sklepów Apple App Store i Google Play Store.

 

Kontakt:
mgr inż. Paweł Krzesak
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 71 364 73 20
pawel.krzesak@boschrexroth.pl

Bosch Rexroth oferuje bezpłatną aplikację
Fit4Ergonomics

Fit4Ergonomics
for iOS

Fit4Ergonomics
for Android

Aplikacja Bosch Rexroth Fit4Ergonomics umożliwia proste optymalizo-
wanie stanowisk pracy pod względem ergonomicznym. Wystarczy pobrać 
aplikację, wypełnić listę kontrolną, uruchomić analizę i odczytać 
wskazówki dotyczące poprawy ergonomii. Testowanie, pomiary i opty-
malizacja stanowisk pracy pod względem ergonomicznym odbywa się 
szybko, łatwo i interaktywnie, przy użyciu smartfona oraz na podstawie 
szerokiego zestawu informacji.
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Skonfigurowanie tego zintegrowanego systemu pomiaru położenia 

bezwzględnego trwa zaledwie kilka minut: wystarczy go tylko 

podłączyć i określić strefę pomiaru. Konfigurowanie systemu 

IMS-A zintegrowanego z prowadnicami liniowymi zostało teraz 

dodatkowo ułatwione dzięki interfejsowi DRIVE-CLiQ*, który 

bazuje na standardzie Ethernet i odczytuje elektroniczną 

tabliczkę znamionową systemu. Nowy system pomiaru położenia 

bezwzględnego cechuje się dużą dokładnością i solidnymi 

możliwościami funkcjonalnymi. Od chwili jego wprowadzenia 

mógł być konfigurowany w ciągu kilku minut dzięki wyposażeniu 

w interfejs HIPERFACE** i napędy IndraDrive. Po uzupełnieniu 

o interfejs SSI, system daje wszechstronne możliwości wdrożenia 

w obrabiarkach, addytywnych procesach produkcyjnych czy 

innych zastosowaniach wymagających dużej precyzji. 

Zintegrowanie w jednym komponencie prowadnicy i układu po-

miarowego znacznie zmniejsza pracochłonność mechanicznej 

instalacji maszyny. Obecnie system został wyposażony w inter-

fejs DRIVE-CLiQ*, który skraca również czas konfigurowania 

elektrycznego, pod warunkiem użycia napędów i układów 

sterujących firmy Siemens. Dzięki wyposażeniu systemu w koder 

zapewniający obsługę trybu „podłącz i pracuj”, pracownik musi 

jedynie wskazać punkt zerowy maszyny i strefy pomiarowej. 

Interfejs DRIVE-CLiQ* umożliwia nie tylko pobieranie informacji 

diagnostycznych, lecz także automatyczne przekazywanie wszelkich 

innych informacji z elektronicznej tabliczki znamionowej systemu 

IMS-A.

Położenie bezwzględne jest przekazywane z rozdzielczością 25 nm 

przy powtarzalności nie gorszej niż ±0,25 μm. Zintegrowana 

z prowadnicą skala zapewnia dokładność ±3 μm/m, co odpowiada 

klasie liniałów szklanych. System IMS-A umożliwia stosowanie 

kilku wózków na szynie profilowanej o długości nawet 4 500 mm, 

niezależnie i bez żadnych ograniczeń w zakresie dokładności. 

W przypadku awarii zasilania, po ponownym włączeniu system 

pomiarowy nadal wskazuje dokładne położenie na osi, bez potrzeby 

przeprowadzania cyklu zerowania.

System pomiaru położenia bezwzględnego zintegrowany z pro-

wadnicami liniowymi działa bezkontaktowo, dzięki czemu nie 

ulega zużyciu. System IMS-A nie wymaga instalowania skompli-

kowanych i energochłonnych systemów oczyszczania powietrza, 

nawet jeśli pracuje w środowisku, gdzie występują chłodziwa, 

pył, wióry czy innego rodzaju zanieczyszczenia. Oznacza to, że 

nawet w takich środowiskach nie jest wymagana regularna wymiana 

i czyszczenie, co normalnie jest niezbędne przy stosowaniu 

liniałów szklanych, i przez co powoduje przestój maszyny. Ponadto 

system pomiarowy nie jest wrażliwy na pola magnetyczne, drga-

nia i wstrząsy. Czujniki i elektronika pomiarowa są umieszczone 

w obudowie ochronnej na czole wózka. Pozwala to na zaoszczędzenie 

miejsca i np. zainstalowanie innych zewnętrznych systemów 

pomiarowych. Szyna wyposażona w system IMS-A praktycznie 

w każdym przypadku może być zainstalowana w istniejącej maszynie, 

bez jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. 

* DRIVE-CLiQ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 

Siemens.

** HIPERFACE jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 

SICK STEGMANN GmbH.

Kontakt:
mgr inż. Adam Piękoś
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 17 275 55 04
adam.piekos@boschrexroth.pl

System pomiaru położenia IMS-A
- teraz z interfejsem DRIVE-CLiQ

Bezproblemowa kompatybilność z wieloma środowiskami automa-
tyzacji: system Bosch Rexroth IMS-A jest wyposażony w interfejsy 
HIPERFACE**, SSI, a teraz również w DRIVE-CLiQ*.

Więcej o IMS-A
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Bosch PMF 220 CE 
– najlepszy prezent 
pod choinkę dla 
każdego mężczyzny
W sklepach czuć już świąteczną 

atmosferę i zapewne każdy

z nas rozpoczął już

poszukiwania prezentów 

gwiazdkowych dla naszych 

bliskich. Firma Bosch

podpowiada czym uszczęśliwić 

z tej okazji męża, partnera

czy tatę.

Bosch PMF to narzędzia

wielofunkcyjne,

które przydadzą się

do wielu prac w domu

i ogrodzie. Jedno narzędzie 

PMF piłuje, szlifuje, tnie,

poleruje, frezuje i oczyszcza 

powierzchnie. Można nim

więc wykonać szereg rozmaitych 

prac m.in. przycinać panele

czy rury, skrócić ościeżnice, 

wykonać wycięcia w drewnie 

pod gniazdka i włączniki 

oświetlenia.

IMPRESSUM

drive & control local jest
dodatkiem informacyjnym spółek
Bosch Rexroth AG.
Wydawca polskiego wydania:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 102/104,
02-230 Warszawa,
tel.: 22 738 18 00;
fax: 22 758 87 35.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tylko za zgodą
wydawcy.

Firma Bosch Rexroth uruchomiła sklep interne-

towy eShop, za pośrednictwem którego można, 

korzystając z katalogów i konfiguratorów online, 

zamówić produkty Rexroth. 

Platforma sprzedażowa oferuje szeroki wachlarz 

rozwiązań ze wszystkich grup produktowych, 

a dodatkowo integruje się z optymalizującymi 

pracę narzędziami inżynierskimi.

Dzięki katalogom online można:

• odszukać wybrane produkty po oznaczeniu 

lub fragmencie nazwy, 

• znaleźć dokumentację techniczną oraz rysunki 

CAD,

• skonfi gurować wybrane produkty, podając para-

metry techniczne. 

Katalogi produktów zostały zintegrowane z koszy-

kiem eShop umożliwiając wysyłanie zapytania ofer-

towego i/lub zamówienie towaru online w zależ-

ności od uprawnień nadanych użytkownikom. 

Bosch Rexroth eShop daje możliwość:

• przyspieszonej obsługi zamówień,

• sprawdzania bieżącej dostępności produktów 

bezpośrednio z magazynów i linii produkcyj-

nych w fabrykach,

• wyświetlania cen klienta z uwzględnieniem 

rabatów,

• dostępu do podglądu bieżącego stanu zamówień, 

zapytań ofertowych i dostaw,

• dostępu do historii wystawionych faktur.

Jak się zarejestrować
Krok 1 Przed rozpoczęciem korzystania z plat-

formy Bosch Rexroth eShop wymagane jest wy-

pełnienie „Deklaracji dostępu i uprawnień” - 

aby otrzymać formularz, należy skontaktować się 

ze swoim opiekunem klienta.

Krok 2 Na podstawie wypełnionego formularza 

w systemie tworzone jest konto użytkownika.

Krok 3 Po otrzymaniu informacji o założeniu 

konta użytkownika możliwe jest zalogowanie 

się do platformy Bosch Rexroth eShop poprzez 

stronę internetową www.boschrexroth.pl/eshop. 

Filmy instruktażowe 
Dla osób korzystających ze sprzedaży online 

dostępny jest szereg filmów instruktażowych. 

Dzięki nim dowiesz się czym jest eShop oraz jak 

z niego korzystać, w tym jak sprawdzać ceny i do-

stępność materiałów, jak dokonywać zakupu, jak 

wyszukać części zamienne oraz jak korzystać 

z programu dostaw priorytetowych GoTo.

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami:
eshop@boschrexroth.pl,

 tel. +48 22 738 19 50,

+48 22 738 18 90.

Bosch Rexroth eShop:
Jedna platforma, wiele możliwości

NOWOŚCI

Bosch Rexroth
eShop

Filmy instruktażowe
eShop

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego
Nowego Roku!

życzą
Zarząd i pracownicy 

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
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