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Przewijarka FLEXOR xCut ze sztancą 
semi-rotacyjną i zintegrowanym drukiem 
cyfrowym wyposażona w napędy i sterowanie 
marki Rexroth 

Przewijarka FLEXOR xCUT 
firmy EMIS Sp. z o.o. 
– urządzenie do sztancowania 
semi-rotacyjnego

Polska fi rma EMIS Sp. z o.o., producent maszyn FLEXOR do 
przewijania etykiet oraz folii, wprowadziła na rynek swój naj-
nowszy produkt FLEXOR xCUT – przewijarkę do sztancowania 
semi-rotacyjnego, która może być używana w linii z różnymi 
głowicami typu Memjet do druku cyfrowego. Maszyna umożli-
wia bardzo ekonomiczną produkcję małych partii etykiet, 

dzięki czemu może zaspokoić potrzeby również klientów deta-
licznych. Celem konstruktorów było stworzenie maszyny, która 
może być obsługiwana przez każdego oraz która nie wytwarza 
praktycznie żadnych odpadów przy rozpoczęciu produkcji 
nowej partii.
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FLEXOR xCUT to urządzenie w pełni napędzane serwomecha-
nizmami, łączące w sobie funkcję sztancowania rotacyjnego 
i semi-rotacyjnego z funkcją druku cyfrowego przy użyciu zin-
tegrowanego mechanizmu Memjet. Jednostka sztancująca jest 
w pełni napędzana serwomechanizmami i zapewnia bardzo 
wysoką dokładność. Ponadto maszyna posiada panel dotykowy 
umożliwiający intuicyjną obsługę.
Urządzenie FLEXOR xCUT jest wyposażone we wbudowany 
laminator, nawijak ażuru oraz zespół do cięcia wzdłużnego 
z wymiennymi ostrzami z powłoką węglową, z pasowaniem bocz-
nym. Z maszyną można zintegrować dowolną drukarkę cyfrową 
opartą na technologii Memjet. Serwonapędy zapewniają paso-
wanie do znaczników, dzięki czemu umożliwiają wysokiej jako-
ści wykańczanie z dużą dokładnością i wydajnością. Dostępne są 
tryby pracy półrotacyjny i w pełni rotacyjny. Możliwe jest rów-
nież produkowanie etykiet niezadrukowanych. 
Ponieważ tego rodzaju maszyny mogą być instalowane nawet 
w środowisku biurowym, napędy muszą być dostosowane do 
napięcia zasilania 110 V lub 230 V. 
Oferta fi rmy Bosch Rexroth bardzo dobrze spełnia powyższe wyma-
gania. Cała maszyna jest sterowana przez nowy, wydajny sterownik 
XM21. Wszystkie osie są połączone w sieci Sercos III, co umożliwia 
bardzo wygodne uruchamianie i diagnozowanie maszyny.
W tego rodzaju maszynie najważniejszą częścią z punktu 
widzenia dokładności jest oś kompensatora liniowego, która 
synchronizuje szybkość obrotu roli z obracającym się w sposób 
ciągły cylindrem wykrawającym. Ruch w tej osi może być łatwo 
dostosowany do różnych formatów (długości) dzięki funkcji 
FlexProfi le. Funkcja pasowania do znaczników druku zapewnia 
prawidłowe cięcie każdej etykiety, nawet jeśli cyfrowa głowica 
drukująca wykazuje przesunięcia wzdłużne druku.

Funkcje urządzenia FLEXOR xCUT:

Sztancowanie semi-rotacyjne
 Sztancowanie semi-rotacyjne z szybkością do 24 m/min
  Pasowanie dynamiczne (jako funkcja standardowa) zapew-

niające dużą dokładność i umożliwiające łatwe ustawienie
  Stały 16-calowy cylinder magnetyczny w pełni napędzany 

serwomechanizmem
  Dokładne sztancowanie od pierwszej etykiety (brak odpadu)

Serwomechanizmy / IndraDrive
  Maszyny z technologią IndraDrive zapewniające ekono-

miczną produkcję z dużą szybkością i niezawodnością 
  Dokładne sterowanie naprężeniem, automatyczne bez-

pieczne zwalnianie i uruchamianie umożliwiające produk-
cję etykiet o dowolnej długości

  Bardzo dokładne pasowanie
  Pamięć na 36 prac

Cięcie wzdłużne
  Cięcie wzdłużne przy użyciu wymiennych ostrzy, zapewnia-

jące łatwe i szybkie ustawienie noża
  Boczne prowadnice, zapewniające łatwe usuwanie odpadu 

i dokładne ponowne nawijanie
  Nawijak odpadu napędzany poprzez sprzęgło

Przewijanie
  Wałek przewijania w pełni mechaniczny, o stałej wielkości 

3 cali (76 mm)
  Napęd silnikiem poprzez sprzęgło
  Łatwość użycia dzięki dokładnej regulacji naprężenia prze-

wijania

Laminator
  Laminator wbudowany w urządzenie
  Możliwość laminowania
  Łatwość ustawienia i obsługi dzięki napędzaniu silnikiem

Tryby pracy
  Semi-rotacyjny, do 18 m/min: sztancowanie materiału dru-

kowanego w tym samym przebiegu
  Semi-rotacyjny, do 24 m/min: sztancowanie materiału 

wstępnie zadrukowanego
  Semi-rotacyjny, do 24 m/min: sztancowanie etykiet nieza-

drukowanych
  W pełni rotacyjny, do 30 m/min: sztancowanie etykiet nieza-

drukowanych

Kontakt: mgr inż. Paweł Orzech, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 22 738 1876, pawel.orzech@boschrexroth.pl
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System napędowy MLC posiada funkcje technologicznyme oraz 
FlexProfile – niezastąpione przy maszynach produkujących etykiety
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System transportowy TS2plus został wyposażony w nowe 
komponenty przystosowane do pracy z większymi obciąże-
niami. Umożliwiają one przenoszenie palety z produktem 
o  łącznej masie do 240 kg, a tym samym zwiększają wszech-
stronność i elastyczność zastosowania systemu. Konstrukcja 
i  dobór materiałów nowych komponentów gwarantują dużą 
niezawodność przy obciążeniu ciągłym do 200 kg/m.

Firma Bosch Rexroth optymalizuje i rozbudowuje system trans-
portowy TS2plus wprowadzając nowe komponenty przystoso-
wane do pracy z większymi obciążeniami. Ich zastosowanie 
umożliwia przenoszenie ciężkich palet z produktem, również 
na niewielkiej przestrzeni, a także pozwala na używanie sys-
temu przy ciągłym obciążeniu do 2 kg/cm oraz przenoszenie 
palet z  produktem na paletach o wielkości do 1200 × 1200 mm. 

Maksymalna obciążalność systemu TS2plus została znacznie 
zwiększona — ze 100 do 240 kg (masa palety z produktem) dzięki 
całkowicie nowym komponentom przystosowanym do pracy 
z większymi obciążeniami. Specjaliści z fi rmy Bosch Rexroth 
opracowali wzmocnione palety, jednostki do przenoszenia 
ładunku pomiędzy sekcjami wzdłużnymi i poprzecznymi, jed-
nostki do obracania ładunku o 90° lub 180°, a także jednostki 
pozycjonujące i stopery zatrzymujące. Ponadto, w systemie 
TS2plus wprowadzono nowe rozwiązania techniczne ułatwiające 
transport ciężkich ładunków, m.in. w miejscach krytycznych 
zamiast części plastikowych wykorzystano stalowe, jak również 
zastosowano wzmocnione kształtowniki zwiększające obciążal-
ność sekcji, ślizgi z odpornej na zużycie stali nierdzewnej oraz  
łańcuchy akumulacyjne w sekcji buforującej przystosowane do 
ciągłej pracy w surowych warunkach produkcyjnych.

Nowe udoskonalenia i komponenty zwiększają uniwersalność 
oraz elastyczność zastosowań systemu TS2plus. Palety na pro-
dukty mogą mieć wielkość od 160 × 160 mm do 1200 × 1200 mm, 
co gwarantuje transport zarówno poszczególnych części, jak 
i dużych zespołów lub wyrobów gotowych. Firma Bosch Rexroth 
działa na całym świecie, posiada zakłady produkcyjne na trzech 
kontynentach i oferuje pełną gamę produktów odpowiadają-
cych jednolitym globalnym standardom branżowym. W syste-
mie TS2plus stosuje się specjalne, energooszczędne silniki 
3-fazowe certyfi kowane zgodnie ze standardami CE, cURus 
i  CCC, zasilane dowolnym napięciem stosowanym powszechnie 
na świecie, co umożliwia wdrożenie systemu we wszystkich 
krajach uprzemysłowionych. 

Ten wszechstronny system transportowy działa niezawodnie 
nawet w warunkach specjalnych, np. w środowiskach z wyłado-
waniami elektrostatycznymi, pomieszczeniach o zaostrzonych 
wymaganiach co do czystości czy pomieszczeniach o kontrolo-
wanej wilgotności. Dzięki temu może być stosowany w wielu 
sektorach, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicz-
nym, elektrotechnicznym, medycznym czy optycznym.

Kontakt: mgr inż. Paweł Krzesak, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 71 364 7327, pawel.krzesak@boschrexroth.pl
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Zoptymalizowany transport 
ciężkich palet z produktem

Nowe komponenty systemu transportowego TS2plus przystoso-
wane do pracy z większymi obciążeniami jeszcze bardziej posze-
rzają zakres zastosowań tego uniwersalnego rozwiązania



Przemysł 4.0 obejmuje całość łańcucha tworzenia wartości: od 
zamówienia, poprzez dostawy komponentów do produkcji, po 
transport do klientów i usługi posprzedażne. W ramach tego 
łańcucha ludzie, maszyny i systemy informatyczne automatycz-
nie wymieniają między sobą informacje związane z wytwarza-
niem produktów. Podstawowe wymagania to zdecentralizo-
wana inteligencja oraz otwarte standardy programowania 
i wymiany danych. W całym procesie musi być zapewniona 
ochrona materiałów i systemów informatycznych przed wpły-
wami środowiska oraz różnego rodzaju zakłóceniami.  Dotyczy 
to zarówno bezpieczeństwa danych objętych szczególną 
ochroną, jak i zapobiegania wadliwemu działaniu, czy to spo-
wodowanemu umyślnie czy przypadkowo. Efektem tego podej-
ścia jest zintegrowana produkcja, która umożliwia sprawniej-
sze wytwarzanie produktów przy zachowaniu większej 
elastyczności, a także oszczędność zasobów, co przekłada się 
na lepszą konkurencyjność.

Zintegrowana 
produkcja
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Klienci indywidualnie wybierają 

potrzebne im produkty za pośrednic-

twem Internetu, za pomocą kompu-

tera lub smartfona. Składanie zamó-

wień również odbywa się drogą 

elektroniczną. Oprogramowanie 

przedsiębiorstwa na podstawie tych 

danych zleca wszystkie czynności 

niezbędne do wytworzenia produktu.

System informatyczny przed-

siębiorstwa otrzymuje zamó-

wienie i uruchamia odpowied-

nie procesy produkcyjne, 

zarówno realizowane we 

własnym zakresie, jak i zle-

cane podwykonawcom.

Czujniki i oprogramowanie 

wykrywają zużycie komponentów 

mechanicznych i zgłaszają ten 

fakt do serwisu zanim dojdzie do 

zatrzymania maszyny. Serwisanci 

wymieniają odpowiedni kompo-

nent w trakcie planowych przerw 

w produkcji.

Producenci i dostawcy stanowią sieć 

tworzenia wartości. W takiej sieci 

systemy informatyczne wymieniają się 

w czasie rzeczywistym wszelkimi 

informacjami niezbędnymi do wytwo-

rzenia produktu.

Na wszystkich etapach inteligentne 

stanowiska pracy wspomagają pra-

cowników, przekazując im indywidual-

nie przygotowane instrukcje pracy 

i inne pomocne informacje.

PRZEMYSŁ 4.0
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Każdy obrabiany element 

uzyskuje jednoznaczną wirtu-

alną tożsamość w postaci 

znacznika RFID. System pro-

dukcyjny pobiera wszystkie 

informacje niezbędne do 

wytworzenia czy obrobienia 

tego elementu i uruchamia 

proces produkcji.

Dzięki wirtualnej tożsamości każda 

maszyna wie, jakie operacje ma 

wykonać: na wszystkich etapach – od 

obróbki po montaż końcowy –

maszyny wymieniają się informacjami 

i autonomicznie koordynują produk-

cję w sposób elastyczny, w małych 

partiach, liczących nawet tylko 

1 sztukę. Po rozpoczęciu prac wszel-

kie informacje dotyczące obrabia-

nego elementu są odczytywane ze 

znacznika RFID, gdzie jednocześnie 

są dokumentowane.

Systemy komunikacyjne zwiększają 

transparentność procesów produkcyj-

nych. Wszelkie informacje dotyczące 

produkcji są dostępne i przetwarzane 

w czasie rzeczywistym, co zapewnia 

ciągłe doskonalenie jakości oraz 

procesów. Wszystkie istotne dane są 

zawsze dostępne dla wszystkich, 

którym są one potrzebne w zakładzie.

Informacja może być przeka-

zywana również poza przed-

siębiorstwo. Zawsze wia-

domo, która informacja 

potrzebna jest na danym 

etapie produkcji i jest ona 

przekazywana na żądanie.

Klient otrzymuje produkt, 

który dzięki wbudowanej 

zdecentralizowanej inteligen-

cji może być bezproblemowo 

podłączony do sieci i łatwo 

zintegrowany ze środowi-

skiem produkcyjnym.

Odpowiednie dane produk-

cyjne i logistyczne uzupeł-

niają wirtualną dokumentację 

elementu oraz są dostępne 

również po jego dostawie na 

potrzeby serwisowania.

01 | 2017 PL
5

PRZEMYSŁ 4.0



6
drive & control localNOWOŚCI

Krótszy czas przezbrajania maszyny w przypadku mniejszych 
serii produkcyjnych, szybsze zmiany drukowanego formatu 
i  precyzyjna kontrola znacznika. Do tych tradycyjnych wyzwań 
towarzyszących automatyzacji maszyn drukarskich i obrabia-
rek dochodzi jeszcze konieczność udostępniania danych na 
znacznie szerszą skalę innym maszynom i systemom wyższego 
poziomu. Aby uniknąć negatywnego wpływu pracy w środowi-
sku sieciowym na automatyzację, fi rma Bosch Rexroth znacznie 
zwiększyła wydajność urządzeń sterujących  IndraMotion MLC. 
Najkrótszy możliwy czas cyklu PLC oraz sterowania ruchem 
umożliwia zwiększenie produktywności, nawet w przypadku 
środowisk w pełni połączonych z siecią.
Nowy sterownik z serii IndraControl XM spełnia, dzięki większej 
niż kiedykolwiek wcześniej mocy przetwarzania, rosnące wyma-
gania klientów. Dodatkowo dostępne są opcje rozszerzeń moduło-
wych, które zwiększają elastyczność automatyzacji. Producenci 
maszyn mogą na przykład uzupełnić opcje sterowania o moduły 
wejścia/wyjścia IndraControl S20, w tej samej obudowie. Lokalne 
połączenie z urządzeniami peryferyjnymi umożliwia wydajne 
i  synchroniczne przetwarzanie danych procesowych jak również 
z urządzeń wejścia/wyjścia. Nowa, najmocniejsza wersja systemu 
IndraMotion MLC, oparta na komputerach przemysłowych, umoż-
liwia synchronizację nawet 99 osi w czasie rzeczywistym. Dodat-
kowo na IPC zainstalowany jest system operacyjny Windows 7. 
Dzięki temu producenci maszyn mogą na tym samym sprzęcie 
zainstalować narzędzia programowe do wizualizacji, przetwarza-
nia danych, analizowania, tworzenia raportów itd.

Otwarte standardy wymiany danych
System IndraMotion MLC fi rmy Bosch Rexroth łączy funkcje stero-
wania ruchem i logiką ze wstępnie zdefi niowanymi funkcjami typo-
wymi dla technologii druku, takimi jak kontrola znacznika czy kon-
trola kaskadowego naciągu taśmy. Firma Bosch Rexroth obsługuje 
większość występujących protokołów komunikacji, między innymi 
te oparte na protokole Ethernet. Do komunikacji typu M2M 
(Machine to Machine) dostępne są również otwarte standardy, takie 
jak OPC UA. Dzięki implementacji modelu OPC UA system Indra-
Motion MLC usprawnia procesy wymiany danych między kompo-
nentami automatyki przemysłowej różnych producentów i zapew-
nia przejrzysty dostęp do wszystkich funkcji. Umożliwia też 
poziomą wymianę informacji z innymi systemami sterowania. 
Dodatkowo, biblioteki Open Core Interface fi rmy Bosch Rexroth 
umożliwiają bezpośredni dostęp do rdzenia systemu IndraMotion 
MLC funkcjom czy też programom napisanym w językach wyso-
kiego poziomu. Wszystkie te cechy w połączeniu z nową technolo-
gią WebConnector pozwalają w prosty i szybki sposób połączyć 
maszyny drukujące ze światem wirtualnym poprzez Internet.

Dane do wielokrotnego użytku
Dzięki środowisku inżynierskiemu IndraWorks fi rma Bosch 
Rexroth wspomaga wszystkie fazy programowania sterowników 
PLC. Wstępnie przygotowane, typowe rozwiązania dla maszyn 
drukujących oraz zestawy funkcji narzędziowych przyspieszają 
projektowanie. Skrypt „Automation Interface” w wydajny sposób 
automatyzuje wykonywanie powtarzających się czynności pro-
jektowania, które wcześniej musiały być przeprowadzane ręcznie. 
Użycie ECAD Data Interface eliminuje konieczność żmudnego 
rysowania schematów elektrycznych. System IndraWorks umożli-
wia wykorzystanie danych ze schematu utworzonego bezpośred-
nio w aplikacji EPLAN Electric P8 podczas projektowania aplikacji 
na sterowniku PLC. Dodatkowo, oprócz automatyzacji z użyciem 
sterowników PLC, możliwe jest programowanie w wielu językach 
wysokiego poziomu i tworzenie aplikacji działających w popular-
nych systemach operacyjnych z wykorzystaniem Open Core Inter-
face. Dzięki temu użytkownicy mają bezpośredni dostęp do syste-
mów sterowania fi rmy Bosch Rexroth i mogą je uruchamiać, 
użytkować oraz diagnozować w znanych sobie środowiskach, na 
własnych smartfonach czy tabletach.

Kontakt: mgr inż. Paweł Orzech, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 22 738 1876, pawel.orzech@boschrexroth.pl
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IndraMotion MLC: więcej mocy dla maszyn 
drukujących i procesów produkcyjnych 

Połączenie z siecią oraz zasoby umożliwiające maksymalne skróce-
nie czasu cyklu PLC i sterowania ruchem: wysokowydajny sprzęt do 
systemów sterowania ruchem firmy Bosch Rexroth 
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Bosch Smart Home: 
teraz dom pomoże Ci odpocząć
Obsługa każdego domu wymaga koordynacji wielu czynności 
oraz pamiętania o nich. Produkty z zakresu technologii Smart 
Home wprowadzane na rynek przez fi rmę Bosch myślą za użyt-
kowników. Komunikujące się ze sobą urządzenia odciążają nas 
w codziennych obowiązkach i pomagają oszczędzać, a niewielki 
smartfon staje się mobilnym centrum dowodzenia.

Rozmowa okna z grzejnikiem
Ogrzewanie sterowane za pomocą aplikacji na smartfonie, pie-
karnik, który podpowiada przepis na potrawę, okna, które 
potrafi ą „rozmawiać” z grzejnikiem. Rozwiązania przyszłości 
stają się rzeczywistością. Bosch rozwija technologie inteligent-
nego domu (Smart Home) i oferuje coraz szerszą gamę produk-
tów i usług, które odciążają nas w rutynowych czynnościach.
 
Wygoda, bezpieczeństwo i więcej czasu dla siebie – Bosch 
posiada rozwiązania Smart Home w wielu obszarach związa-
nych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Umożliwiają 
one sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, czujkami dymu 
i ruchu za pomocą smartfona lub tabletu i zdalne nadzorowanie 
tych systemów w aplikacji.
 
Inteligentny kocioł grzewczy zaoszczędzi energię i pieniądze
Z liczbą ponad 210 000 sprzedanych urządzeń grzewczych 
wyposażonych w opcję komunikacji przez internet, Bosch jest 
wiodącym dostawcą inteligentnych rozwiązań grzewczych 
(Smart Heating). Nie tylko poprawiają one komfort użytkowa-
nia, ale też wyraźnie zwiększają efektywność energetyczną sys-
temów grzewczych. Na przykład gazowy kocioł kondensacyjny 
Bosch Condens 9000i wyposażono w opcję sterowania za 
pomocą aplikacji na smartfon lub tablet. Jeśli zmieniają nam się 
plany i nasz powrót do domu się opóźnia, możemy w łatwy spo-
sób zmienić godzinę rozpoczęcia pracy systemu grzewczego. 
W ten sposób oszczędzamy energię i pieniądze!
 
Oszczędność energii i spokojna głowa na urlopie
Oszczędność energii oraz spokój i bezpieczeństwo to argu-
menty, które przekonują potencjalnych użytkowników do roz-
wiązań Smart Home. Dom, który w razie włamania automatycz-
nie włącza alarm i wysyła do właścicieli powiadomienie na 
smartfon lub zintegrowane kamery, dzięki którym zawsze 
można sprawdzić czy w domu wszystko jest w porządku.
 
Aplikacja, która integruje obsługę inteligentnych urządzeń
Rozwijana przez Bosch aplikacja „Bosch Smart Home” umożli-
wia zdalne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, czujkami 
dymu i ruchu oraz nadzorowanie ich pracy na tablecie lub 

smartfonie. W styczniu na targach elektroniki użytkowej CES 
2017 w Las Vegas, Bosch zaprezentował między innymi tzw. 
„managera scenariuszy”, dzięki któremu obsługa zintegrowa-
nego domu stanie się jeszcze bardziej intuicyjna. Na przykład 
wychodząc z domu, użytkownik nie będzie już musiał sam 
sprawdzać czy wyłączył ogrzewanie, urządzenia elektryczne 
lub światło. Wybierając w aplikacji „Bosch Smart Home” scena-
riusz „wyjście z domu”, przekaże załatwienie tych wszystkich 
czynności swojemu mobilnemu managerowi.
 
Smart Home: światowy rynek o potencjale 10 mld EUR
Eksperci rynkowi szacują, że już w 2017 roku światowy rynek 
rozwiązań Smart Home osiągnie poziom 10 mld EUR. Do roku 
2020 około 230 mln gospodarstw domowych na świecie będzie 
wyposażonych w rozwiązania Smart Home. To aż 15% wszyst-
kich gospodarstw domowych. System Smart Home oferowany 
przez Bosch to przyjazne i bezpieczne rozwiązanie dla inteli-
gentnych domów.
 
Więcej informacji o rozwiązaniach Bosch dla inteligentnego 
domu znajduje się na stronie www.iot.bosch.com.
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Jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
przedstawiciele fi rmy Bosch Rexroth zostali 
zaproszeni na spotkanie wigilijne zorga-
nizowane w Świetlicy w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Pruszkowie. 

Firma Bosch Rexroth już od kilkunastu lat zwią-
zana jest ze Świetlicą przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Co roku wśród pracowni-
ków w siedzibie fi rmy Bosch Rexroth w Warsza-
wie prowadzona jest zbiórka odzieży, zabawek 
oraz pomocy naukowych dla podopiecznych 
Świetlicy. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
pracowników ponad czterdzieścioro dzieci 
z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych jest 
objętych stałą pomocą fi nansową oraz wspar-
ciem w postaci sprzętu komputerowego.

W podziękowaniu za coroczną pomoc, repre-
zentanci fi rmy Bosch Rexroth zostali zapro-
szeni na spotkanie świąteczne. Spotkaniu 
towarzyszyły wspólne śpiewanie kolęd, skła-
danie życzeń, wigilijny poczęstunek oraz oczy-
wiście wręczanie świątecznych paczek, które 
Święty Mikołaj przygotował dla każdego z pod-
opiecznych Świetlicy.

Pomagamy Mikołajowi 
spełniać marzenia dzieci

Firma Bosch Rexroth miała zaszczyt uczestni-
czyć w jubileuszowej, XX edycji konkursu na naj-
lepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale 
Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki 
Warszawskiej. Konkurs dotyczył prac obronio-
nych na przełomie roku 2015/2016 i składał się 
z dwóch etapów. W pierwszym etapie wytypo-
wano dziesięć najlepszych prac. Następnie fi na-
liści pierwszego etapu prezentowali swoje prace 
przed szerokim gremium jury. 

W tym roku w konkursie na najlepszą obro-
nioną pracę magisterską fi rma Bosch Rexroth 
ufundowała aż trzy nagrody specjalne, które 

otrzymali Pan Arkadiusz Kwaśniewski za 
pracę pt. „Projekt wstępny łyżki rozdrabniają-
cej do koparki jednonaczyniowej”, Pan Dariusz 
Zin za pracę pt. „Badania symulacyjne pracy 
silnika Perkins 110C-44t zasilanego z dodat-
kiem ozonu w programie Diesel-RK” oraz Koło 
Naukowe „Bekker Team”, które pracuje nad 
elektromechanicznymi napędami specjalnymi 
pojazdów kosmicznych. 

Cieszy nas, że dzięki współpracy z uczelniami 
wyższymi mamy możliwość wspierania mło-
dych ludzi oraz motywowania ich do osiągania 
dalszych sukcesów.

Bosch Rexroth nagradza 
aktywność studentów

Bosch Rexroth 
Gazelą Biznesu 
2016
Jest nam niezmiernie miło 

ogłosić, iż fi rma Bosch Rexroth 

została laureatem rankingu 

„Gazele Biznesu 2016”. Nagroda 

przyznawana jest corocznie 

przez magazyn Puls Biznesu 

i wyróżnia najdynamiczniej 

rozwijające się przedsiębiorstwa.

Otrzymany tytuł „Gazeli Biznesu 

2016” utwierdza nas w przeko-

naniu, iż kluczem do sukcesu 

jest wysoka jakość oferowanych 

przez nas produktów i syste-

mów, profesjonalne doradztwo 

i wsparcie techniczne oraz 

fachowa obsługa serwisowa.

Sukces ten zawdzięczamy jed-

nak przede wszystkim Państwu, 

naszym Klientom. Dziękujemy 

bardzo za zaufanie, jakim nas 

Państwo obdarzyli. Dołożymy 

wszelkich starań, aby w kolej-

nych latach jakość naszych 

produktów i usług jeszcze lepiej 

spełniała Państwa oczekiwania.

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.
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