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Mikrostyk Automatic Device – połączenie  
innowacyjności i realnych korzyści

Automat z podajnikiem do nagniatania rury układu grzewczego 
to jeden z najnowszych projektów firmy Mikrostyk SA, który 
jest dowodem na to, że bardzo znaczące, wręcz rewolucyjne, 
przyspieszenie pracy może być powiązane z wyraźnie zauwa-
żalnym wzrostem jakości wytwarzanego towaru. 
Dzięki automatyzacji procesu czas niezbędny do prawidłowego 
sprofilowania jednej rury skrócono z około 20 minut (przy zało-
żeniu, że za proces odpowiedzialny jest wykwalifikowany pra-
cownik manualny) do zaledwie… jednej minuty.

Sercem automatu jest zespół napędowy i siłowniki hydrauliczne 
firmy Bosch Rexroth. Układ napędowy zaprojektowany został 
z wykorzystaniem akumulatora hydraulicznego jako dodatko-
wego źródła energii. Takie rozwiązanie pozwoliło na uzyskanie  
maksymalnej wydajności maszyny przy niskim poziomie zain-
stalowanej mocy oraz obniżonym szczytowym poborze mocy. 
Zastosowanie komponentów renomowanego producenta zapew-
nia odpowiednią żywotność, co dla maszyny wykonującej 

miliony cykli jest sprawą priorytetową. Inwestycja w rozbudowę 
linii i zmiana jej charakteru bezpośrednio przekłada się więc na 
wydajność przedsiębiorstwa. 
Automat z podajnikiem do nagniatania rur ma ponadto bardzo 
zwartą i ścisłą zabudowę. Pozwala to zaoszczędzić miejsce 
w hali produkcyjnej. 

Projekt ten pokazuje, że niezależnie od tego, czy proces auto-
matyzacji wdrażany jest w dużej spółce czy niewielkiej firmie 
lokalnej, kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do 
projektu, tworzonego z myślą o konkretnym odbiorcy i jego 
potrzebach związanych ze specyfiką działalności. 

Kontakt:  Agata Saniecka, Mikrostyk SA, Polska, agata.saniecka@mikrostyk.pl 
 
mgr inż. Krzysztof Polowski, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 58 520 89 91, krzysztof.polowski@boschrexroth.pl
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Szybki i kompaktowy system przenośnikowy umożliwia produ-
centowi herbaty Yamamotoyama równoczesne pakowanie tore-
bek z herbatą z dużą szybkością i bez uszkadzania produktu, 
w warunkach ograniczonej przestrzeni. 

Yamamotoyama to firma rodzinna, która od 1690 roku zajmuje 
się produkcją herbaty. W XVII wieku był to produkt dostępny 
tylko dla zamożnych, ale założyciel firmy, Kahei Yamamoto II, 
marzył o wprowadzeniu zielonej herbaty na szeroki rynek. Stało 
się to możliwe dzięki odkryciu nowego sposobu produkcji. 
Zamiast zaparzania listków herbaty, co było wówczas uznaną 
metodą, zastosowano obróbkę parą. Dzięki temu powstała 
wyborna herbata o słodkawym smaku, zachowująca wszystkie 
walory odżywcze. Tak produkowana herbata stała się natych-
miast sensacją, a marka Yamamotoyama zyskała rozgłos i uzna-
nie. Od tamtego czasu firma rozszerzyła swój zasięg na cały świat 
wprowadzając najnowocześniejsze metody produkcji. 

Yamamotoyama of America, amerykański oddział firmy, znalazł 
sposób na podniesienie wydajności i elastyczności produkcji 
różnych rodzajów herbat w swoim zakładzie w Pomona (Kali-
fornia). Zakład eksploatuje szereg maszyn IMA produkujących 

torebki z herbatą i pakujących je w pudełka. Każda z nich może 
wyprodukować w ciągu minuty 300 torebek z herbatą, czyli 18 
pełnych pudełek. Pudełka są następnie pakowane do kartonów 
transportowych, które są etykietowane i ładowane na palety 
transportowe. Ponieważ firma Yamamotoyama planowała roz-
szerzyć produkcję, zaistniała potrzeba zwiększenia liczby 
maszyn do automatycznego pakowania pudełek w kartony 
i pakowania torebek w pudełka. Potrzebny był także system 
przenośnikowy transportujący pudełka z  maszyn pakujących 
torebki w pudełka do maszyn pakujących pudełka w kartony, 
przy czym wymagana była możliwość grupowania pudełek, tak 
aby w każdym kartonie znalazło się po 12 pudełek każdego 
rodzaju herbaty.

Elastyczny system przenośnikowy
Poszukując odpowiedniego systemu przenośnikowego, Yama-
motoyama zgłosiła się do firmy Bosch Rexroth z zapytaniem 
o system VarioFlow plus. Jest to elastyczny i modularny przeno-
śnik łańcuchowy z łańcuchem z tworzywa sztucznego, odpo-
wiedni do przenoszenia dużych ilości artykułów paczkowanych 
lub innych towarów. Umożliwia przenoszenie produktów 
poziomo, pionowo oraz po równi pochyłej w górę lub w dół. 
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System VarioFlow plus umożliwia nowoczesną 
produkcję torebek z herbatą 
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Może być zainstalowany w konfiguracji napowietrznej lub pod 
podłogą oraz może omijać przeszkody i transportować na duże 
odległości. Yamamotoyama była zainteresowana systemem 
VarioFlow plus ze względu na płynny ruch taśmy, małą wyso-
kość kanału, możliwość skrętu po krzywej o krótkim promieniu 
oraz możliwość konfiguracji z torami ułożonymi jeden nad dru-
gim. „Potrzebowaliśmy elastycznego rozwiązania, które pozwo-
liłoby na dostarczanie pudełek z herbatą o różnych smakach, 
produkowanych przez kilka maszyn IMA pakujących 
w pudełka, do jednej maszyny IMA pakującej w kartony” — 
wyjaśnia Daniel Goldstein dyrektor ds. operacyjnych, Yamamo-
toyama of America. „Przeanalizowaliśmy produkty firmy Bosch 
Rexroth i wybraliśmy ją ze względu na wysoką jakość rozwią-
zań”. Każda maszyna IMA może produkować w danym czasie 
tylko herbatę o jednym smaku, ale w zakładzie Yamamotoyama 
pakowarki są zestawione w grupy, z których każda produkuje 
18 pudełek na minutę. Oznacza to, że system przenośnikowy 
musi przenieść taką liczbę pudełek w ciągu minuty oraz dostar-
czyć dokładnie po 12 pudełek z każdej grupy do maszyny paku-
jącej w kartony, nie popełniając przy tym błędu. Drugim wyma-
ganiem było zapewnienie ochrony powierzchni pudełek przed 
zarysowaniem. Herbata jest pakowana w pudełka z błyszczą-
cego kartonu, przeznaczone do ustawienia bezpośrednio na 
półkach. Pudełka te muszą mieć nieskazitelny wygląd bez żad-
nych zarysowań. Oznacza to, że taśma przenośnika musi być 
gładka. Trzecie wymaganie dotyczyło zajmowanego miejsca. 
Wyposażenie w zakładzie jest instalowane bardzo gęsto, z  mini-
malnymi tylko odległościami między elementami wyposażenia, 
wobec czego system przenośnikowy musi zajmować bardzo 
mało miejsca. Transport po równi pochyłej w górę i  w dół oraz 
małe odległości w poziomie umożliwiają zminimalizowanie zaj-
mowanej w zakładzie Yamamotoyama przestrzeni. 
  
Optymalizacja przestrzeni
Zaprojektowanie i zbudowanie systemu zostało powierzone fir-
mie TransAutomation Technologies Inc. z siedzibą w Santa Ana 
(Kalifornia), która jest partnerem sieci Bosch Rexroth ProBuil-
der. „Potrzebowaliśmy systemu z zapewnioną lokalną pomocą 
techniczną. Dlatego podjęta została decyzja, że cały system 
będzie zbudowany i w pełni zintegrowany przez TransAutoma-
tion Technologies, lokalnego partnera sieci ProBuilder” — mówi 
Goldstein. Konstrukcja mechaniczna przenośnika VarioFlow 
plus musiała być uzupełniona niestandardowymi urządzeniami 
mechanicznymi do sterowania grupami pudełek, a te urządze-
nia z kolei musiały zostać zintegrowane z elektronicznym ukła-
dem sterowania. W systemie zainstalowanym w zakładzie 
Yamamotoyama produkty z maszyn IMA pakujących w pudełka 

są odbierane na poszczególne taśmy przenośnikowe. Są one tak 
skonfigurowane, że biegną w odpowiednich odstępach pozio-
mych jeden nad drugim na różnych wysokościach, również po 
liniach pochyłych w górę i w dół, dzięki czemu łącznie zajmują 
bardzo mało miejsca. Na stanowisku końcowym systemu pro-
dukty są przenoszone po torach pionowych w dół i ostatecznie 
w górę na linię główną.

Liczenie do 12
Pudełka, które dojadą do końca przenośnika, przed maszyną 
pakującą w kartony, są zatrzymywane i gromadzone. Elektro-
niczny układ sterowania liczy pudełka w kolejce, a sterownik 
PLC określa na podstawie algorytmu liczenia z priorytetami, 
z którego toru pudełka mają zostać podane na linię główną. Gdy 
na którymkolwiek przenośniku zgromadzi się 12 pudełek, 
otrzymuje on zezwolenie na podanie partii 12 pudełek na linię 
główną. Podanie partii pudełek jest realizowane przez pneuma-
tyczne ograniczniki, wychwyty i popychacze prostopadłe. Naj-
wyższy priorytet ma najkrótsza linia przenośnika, a więc zdolna 
do zgromadzenia najmniejszej liczby pudełek; kolejne priory-
tety są przydzielane kolejnym najkrótszym liniom. 
Gdy przenośnik otrzyma sygnał podania produktu, specjalnie 
opracowany popychacz prostopadły wyrzuca sześć pudełek na 
linię główną. Aby dostarczyć partię 12 pudełek wymaganą 
przez maszynę pakującą w kartony, popychacz jest urucha-
miany dwa razy. Wszystkie odcinki przenośników w obszarze 
gromadzenia są stale monitorowane przez elektroniczny sys-
tem sterowania, tak aby zapewnić właściwe powtarzanie cyklu 
produkcji. Gdy grupa 12 pudełek dotrze do maszyny pakującej 
w kartony, pakuje ona dwa pełne kartony transportowe, po 
sześć pudełek w każdym i podaje je na wyjście. Następnie spo-
rządza się nadruk na kartonach, po czym są one obracane pio-
nowo w celu zapakowania na paletę przez zrobotyzowany pale-
tyzator. Ponieważ pudełka są umieszczane bezpośrednio na 
półkach i nie mogą ulec zarysowaniu, Yamamotoyama używa 
przenośników łańcuchowych o gładkiej powierzchni. 

Ogromny sukces
Rozwiązanie to przyspiesza produkcję, nie uszkadza produk-
tów i zajmuje mało miejsca. „Cały projekt został zrealizowany 
pomyślnie od początku do końca” — podsumowuje Goldstein.

Kontakt: mgr inż. Jakub Wypniewski, Bosch Rexroth, Polska 
tel.: +48 22 738 18 67, jakub.wypniewski@boschrexroth.pl
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Film o VarioFlow plus



P
ho

to
s:

 B
os

ch
 R

ex
ro

th
 A

G
 

P
ho

to
s:

 B
os

ch
 R

ex
ro

th
 A

G
 

CONNECTED HYDRAULICS
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Zaufaj wiedzy specjalistów firmy Bosch Rexroth w zakresie fizyki 
płynów połączonej z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań 
z hydrauliki przemysłowej, które umożliwiają wyjście naprzeciw 
nowym potrzebom rynkowym. Wykorzystanie inteligentnych 
technologii znacznie zwiększa możliwości spełniania przez 
hydraulikę najsurowszych wymagań procesów produkcyjnych.

Wydajne prasy hydrauliczne pracujące bez przerwy całą dobę. 
Koparki kołowe urabiające z maksymalną wydajnością. Zaawan-
sowane technologicznie, ultraprecyzyjne obrabiarki. Dzięki 
takim i wielu innym zastosowaniom przemysłowym pomagamy 
naszym klientom uzyskać przewagę nad konkurentami w danej 
branży.

Inteligentna, usieciowiona hydraulika (Connected Hydraulics) 
umożliwia bezproblemową integrację w sieciach horyzontalnych 
i wertykalnych w zakładach wykorzystujących koncepcję Prze-
mysłu 4.0. Dzięki swojemu doświadczeniu zarówno w dziedzinie 
hydrauliki, jak i technologiach sterowania, firma Bosch Rexroth 
zapewnia maksymalną swobodę konfiguracji, elastyczność pro-
dukcji oraz gwarantuje niespotykany dotąd poziom wydajności.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań Connected Hydraulics możliwe są:
  uproszczenie procesu projektowania,
  usprawnienie procesu instalacji,
  maksymalizacja wydajności,
  minimalizacja przestojów dzięki prewencyjnemu serwiso-

waniu.

Kontakt: mgr inż. Tomasz Domaszczyński, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 50, tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

Więcej 
o Connected Hydraulics

Connected Hydraulics 
Beyond Limits  
– perfekcyjne  
sterowanie siłą  
i momentem 
obrotowym



Sytronix to system umożliwiający napęd pomp hydraulicznych 
o stałej jak i zmiennej objętości roboczej, silnikami elektrycz-
nymi o regulowanych obrotach.

Cechy charakterystyczne:
  asortyment produktów Sytronix dostosowanych do indywi-

dualnych rozwiązań,
 doskonała dynamika i dokładność w pętli zamkniętej,
  sprawdzona jakość produktu zapewniająca wysoką nieza-

wodność maszyny,
  doradztwo branżowe i wsparcie techniczne,
  globalna sieć sprzedażowa i serwisowa.

Oprócz wstępnie skonfigurowanych systemów serii FcP, DRn, 
DFEn oraz SvP, oferta produktów Sytronix obejmuje również 
indywidualne rozwiązania. Systemy te można łatwo skonfiguro-
wać wybierając poszczególne moduły i komponenty oraz 
wypełniając, we współpracy ze specjalistami firmy Bosch 
Rexroth, kwestionariusze dotyczące kryteriów zastosowań 
i parametrów systemu.

Zalety konfiguratora SytronixSize: 
  wybór z pełnej gamy produktów Sytronix,
  nie wymaga instalacji,
  dostępnych jest kilka języków,
  może być używany w trybie offline,
  automatyczna aktualizacja.

Kontakt: mgr inż. Mariusz Wójcik, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 19 01, mariusz.wojcik@boschrexroth.pl
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IndraMotion MLC  
– sterowanie logiką 
ruchu dla napędów 
hydraulicznych

Sytronix – efektywny 
system napędów pomp 
hydraulicznych 

Film 
o Sytronix

Elastyczna parametryzacja, łatwe uruchamianie i przejrzysta 
diagnostyka wszystkich napędów za pośrednictwem jednego 
systemu sterowania są tym, czego oczekują nasi klienci. Firma 
Bosch Rexroth jest pionierem wykorzystywania zalet systemów 
logiki ruchu, również w napędach hydraulicznych i hybrydo-
wych.

IndraMotion MLC integruje otwarty sterownik PLC zgodnie 
z IEC 61131-3 z silnym sterowaniem ruchem i umożliwia pełną 
kontrolę dla napędów hydraulicznych, elektrycznych i hybry-
dowych ze sprzętem kompaktowym i sterującym. 

Oprogramowanie do sterowania ruchem obejmuje specjalne 
funkcje układu hydraulicznego i odłącza układy napędowe od 
systemu automatyki. W rezultacie wszystkie napędy zachowują 
się tak samo, zarówno dla systemu sterowania, jak i operatora. 
Dodatkowe funkcje, takie jak Wizard Generic Application Tem-
plate (GAT), sekwencyjne programowanie Seq.ST i dołączone 
I/O, znacznie przyspieszają rozruch i konfigurację oraz podkre-
ślają dynamikę innowacji wprowadzoną przez IndraMotion 
MLC.

Kontakt: mgr inż. Mariusz Wójcik, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 19 01, mariusz.wojcik@boschrexroth.pl

Film 
o IndraMotion MLC 
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Pełne wykorzystanie możliwości maszyn i urządzeń w ciągu 
całego okresu ich eksploatacji jest warunkiem koniecznym dla 
stałego wzrostu produkcji. Współpraca z profesjonalnym part-
nerem serwisowym gwarantuje dostęp do kompleksowych 
usług, ekspertyz i napraw oraz szybką dostawę części zamien-
nych. Zmniejsza to koszty związane z utrzymaniem i napra-
wami Twoich maszyn i urządzeń.
 
Sieć serwisowa Bosch Rexroth, która działa w ponad 80 krajach, 
gwarantuje szybki kontakt z wykwalifikowanymi technikami 
i  inżynierami, którzy rozwiązują problemy stosując obszerną 
wiedzę w zakresie technologii napędowych i sterowań. Dzięki 
serwisowi znajdującemu się w kraju, w którym maszyny i urzą-
dzenia są użytkowane, minimalizujemy koszty. To ogranicza 
również konieczność wysyłki uszkodzonych elementów do 
zakładów produkcyjnych. Firma Bosch Rexroth oferuje szeroki 
zakres usług dotyczących hydraulicznych, elektrycznych 
i  mechanicznych układów napędowych Twoich maszyn i urzą-
dzeń, gwarantujący pełne wykorzystanie ich możliwości.

Części zamienne
W przypadku awarii układów napędowych maszyn lub urzą-
dzeń najważniejsze jest bezzwłoczne pozyskanie właściwych 
części zamiennych. 

Zadzwoń lub wyślij wiadomość pocztą elektroniczną, a nasi 
specjaliści rozpoczną pracę w celu znalezienia właściwych ele-
mentów. Firma Bosch Rexroth znajduje również rozwiązania 
dla zespołów i elementów wycofanych z produkcji. Dzięki znor-
malizowanym wymiarom połączeń oraz otwartym interfejsom 
elektrycznym, elementy i zespoły Rexroth mogą być stosowane 
jako części zamienne również w przypadku wyrobów innych 
producentów.

Możesz również dobrać standardowe części zamienne przez 
internet. 

Naprawa – przywrócenie właściwości użytkowych
Wymiana nie zawsze jest jedyną opcją. Szczególnie w przypadku 
drogich elementów czy zespołów możliwe i ekonomicznie uza-
sadnione jest przeprowadzenie naprawy. Nasze warsztaty 
w krótkim czasie przywrócą właściwości użytkowe uszkodzo-
nym ogniwom lub pojedynczym zespołom maszyny.
Odtwarzalność i niezawodność to kluczowe aspekty w zastoso-
waniach przemysłowych. 

Zalety:
  wykorzystanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
  gwarancja na wymienione elementy i zespoły,
  zapewnienie zgodności ze stosowanymi normami bezpie-

czeństwa,
  terminy napraw wybranych elementów zespołów zgodnie 

z wymaganiami klienta.

Usługi w miejscu użytkowania – bliskość i szybka reakcja
Prawidłowe utrzymanie i naprawa układów napędowych 
maszyn wymaga obszernej wiedzy w zakresie wszystkich tech-
nologii napędu i sterowania. Bosch Rexroth oferuje komplek-
sowe usługi serwisowe świadczone u klienta, tj. w miejscu użyt-
kowania układów napędu i sterowania. 

Usługi w miejscu użytkowania maszyn i urządzeń:
  wsparcie działań służb utrzymania ruchu użytkownika 

maszyn i urządzeń, obejmujące:
- rozruch,
-  rozwiązanie problemów związanych z konkretnym 

zastosowaniem,
- rozwiązywanie problemów podczas użytkowania,

  pomoc techniczna i Hotline,
  modernizacja i wsparcie inżynierskie (projektowe). 

Serwis Bosch Rexroth – pełne wykorzystanie 
możliwości maszyn i urządzeń w ciągu całego 
cyklu ich eksploatacji
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Regeneracja (REMAN) – maszyny i urządzenia jak nowe
Po co czekać aż maszyna ulegnie awarii? Warto wymienić zuży-
wające się lub w dużym stopniu zużyte już części profilaktycz-
nie, podczas planowych przerw w produkcji. W ten sposób 
możesz zwiększyć dyspozycyjność maszyn i urządzeń przy 
minimalnym nakładzie kosztów.

Dla wybranych zespołów hydraulicznych i modułów elektro-
nicznych oferujemy szybką wymianę elementów w ramach pro-
gramu REMAN. Wystarczy wysłać stary zespół, a zapewnimy Ci 
całkowicie odnowiony i zregenerowany, objęty pełną gwarancją 
Bosch Rexroth (12-miesięczną dla zespołów hydraulicznych 
lub 24-miesięczną dla modułów elektronicznych).

W przypadku elektronicznych modułów napędowych (sterow-
ników) istnieje również możliwość skorzystania z programu 
REMAN plus, gwarantującego serwisowanie modułu przez 
kolejne 60 miesięcy.

Dzięki programowi REMAN, klient otrzymuje zespół o tych 
samych cechach użytkowych, lecz z wykorzystaniem najnow-
szych dostępnych elementów i technologii.

Korzyści usługi REMAN i REMAN plus: 
  wydłużenie trwałości maszyn,
  wykorzystanie oryginalnych części zamiennych,
  wdrożenia realizowane przez specjalistów.

Modernizacja – drugie życie linii produkcyjnych                     
Pomimo napraw i okresowo prowadzonych przeglądów, wszyst-
kie maszyny i urządzenia osiągają punkt, w którym ich wydaj-
ność przestaje konkurować z nowoczesnymi maszynami. Opła-
calną i oszczędną alternatywą dla zakupu nowego sprzętu jest 
regularne zatrudnianie profesjonalnych służb technicznych 
w celu wdrożenia środków modernizacyjnych lub całkowitej 
modernizacji danego zespołu.

Będąc partnerem w zakresie utrzymania trwałości układów 
napędu i sterowań maszyn, pomagamy Państwu poprzez ofero-
wanie doradztwa technicznego oraz analiz dotyczących ren-
towności. Często zdarza się, że modernizacja jest jedynym kro-
kiem umożliwiającym dalszą efektywną eksploatację maszyny. 
Dotyczy to zespołów układów napędowych oraz zespołów ste-
rowania, przy czym zestawy modernizacyjne dostosowane są 
do istniejących algorytmów pracy oraz zapewniają większą 
swobodę dzięki dodatkowym funkcjom. 

Pełna modernizacja jest szczególnie korzystna dla większych 
urządzeń oraz maszyn zaprojektowanych do celów specjal-
nych. Nasi specjaliści są świadomi specjalnych wyzwań, które 
stanowią nieodłączną część projektów. Bez względu na to, czy 
są to maszyny transportu bliskiego, maszyny i urządzenia dru-
karskie, pakujące czy wykorzystywane w przemyśle samocho-
dowym, zapewniamy wymagane know-how. Po zakończeniu 
modernizacji Twoja maszyna lub urządzenie będzie pracować 
równie niezawodnie jak nowa maszyna.

Usługi modernizacyjne:
  inwentaryzacja u klienta,
  modernizacja przestarzałych i mało wydajnych zespołów 

i dostosowanie ich do najnowszych technologii,
  doradztwo i zarządzanie projektem w zakresie nowych kon-

cepcji napędu i sterowania,
  ocena ryzyka po modernizacji,
  rozwój technologii / oprogramowania,
  całkowita modernizacja napędu i sterowania maszyn oraz 

urządzeń włącznie z dostosowaniem oprogramowania.

Doradztwo techniczne – wykorzystanie know-how
Z pewnością dobrze znasz swoje urządzenia produkcyjne. Czy 
są wykonane zgodnie z najnowszą technologią? Czy istnieją 
obszary, w których ich sprawność i bezpieczeństwo mogą ulec 
poprawie? Czy istnieje możliwość wdrożenia strategii monito-
rowania ich stanu technicznego? Nasi specjaliści zapewniają 
fachowe i praktyczne porady.

Doradztwo techniczne w zakresie:
  sprawności układów napędowych maszyn i urządzeń – nasz 

system Rexroth for Energy Efficiency maksymalizuje 
oszczędności energii, włącznie z układami, które zostały już 
zainstalowane,

  bezpieczeństwa zgodnego z wymaganiami norm dzięki zin-
dywidualizowanym środkom bezpieczeństwa Rexroth, 

  monitorowania stanu technicznego układów.

Kontakt: mgr inż. Leszek Socha, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 48, leszek.socha@boschrexroth.pl

 
Więcej o usługach 

serwisowych
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Wszechstronne 
lasery krzyżowe dla 
majsterkowiczów
Lasery krzyżowe UniversalLe-
vel 2 i UniversalLevel 3 firmy 
Bosch ułatwią majsterkowiczom 
precyzyjne pozycjonowanie ele-
mentów we wnętrzach podczas 
mniejszych i większych remon-
tów lub dekorowania. Tapetowa-
nie, wieszanie obrazów, montaż 
paneli, a nawet instalacja płyt 
kartonowo-gipsowych to przy-
kłady prac, które z pomocą 
odpowiedniego sprzętu możemy 
wykonać w domu samodziel-
nie. Nowe lasery Bosch oprócz 
dwóch skrzyżowanych linii 
wyświetlają (w zależności od 
modelu) dodatkowe punkty 
w pionie - na podłodze i suficie 
- lub drugą pionową linię, która 
znacznie ułatwia pozycjonowa-
nie elementów z zachowaniem 
kątów prostych. 

Dzięki nim prace wymagające 
precyzyjnego ułożenia elemen-
tów w pionie lub poziomie staną 
się znacznie łatwiejsze.

Obsługa obu laserów jest 
niezwykle intuicyjna. Oprócz 
przesuwnego włącznika/wyłącz-
nika, obydwa lasery krzyżowe 
oferują trzy różne tryby pracy, 
które użytkownik może ustawić 
za pomocą przycisków.

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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Najnowsze trendy w zakresie elektroniki stoso-
wanej w maszynach samojezdnych zaprezento-
wane zostały podczas konferencji „TechDay 
Mobile Electronics 2017”, która odbyła się 
w Warszawie w dniach 24-25 października 
2017 r. w siedzibie firmy Bosch Rexroth. 

Podczas dwudniowego wydarzenia, zorganizo-
wanego dla polskich oraz zagranicznych klien-
tów, odbył się panel prezentacji dotyczący naj-
nowszych rozwiązań z zakresu elektronicznego 
sterowania układami hydrauliki mobilnej 
– zarówno układów napędu jazdy, jak i układów 
roboczych, systemów wizyjnych, zdalnej dia-
gnostyki monitoringu maszyn, zarządzania 
danymi systemów mobilnych w chmurze czy 
interaktywnej platformy zarządzania danymi 
– ActiveCockpit. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa produktów 
i aplikacji mobilnych, podczas której zapre-
zentowano m.in.: bezprzewodową transmisję 
parametrów pracy maszyny z możliwością jej 
sterowania poprzez urządzenie mobilne. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się również 
zamontowany na miniaturowym pojeździe 
śmieciarki dookólny system wizyjny Surround 
View, dzięki któremu można uzyskać pełny 

obraz (360°) otoczenia dowolnej maszyny 
mobilnej. Kilkadziesiąt metrów dalej można 
było obejrzeć wygenerowany na żywo obraz 
„z lotu ptaka” uzyskany z systemu EasyFit zabu-
dowanego na pracującym, jeżdżącym wózku 
widłowym. Obraz wysyłany był dodatkowo 
w sposób bezprzewodowy do ActiveCockpitu.
 
Na wystawie obecna była również firma Bosch, 
która prezentowała zaawansowany system 
monitoringu z kamerą przemysłową MIC 7000 
HD oraz firma BSPL z hydrostatycznym i elek-
trycznym napędem wentylatora sterowanym 
ze sterownika Rexroth typu RC4-5 serii 30. 

Zarówno praktyczna, jak i teoretyczna część 
konferencji pokazała, jak istotną rolę w pro-
jektowaniu i zarządzaniu układami hydrau-
licznymi w aplikacjach maszyn mobilnych 
odgrywa elektronika.   

Kontakt: inż. Emilia Abramowicz, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 64, emilia.abramowicz@boschrexroth.pl

Nowoczesny wymiar hydrauliki  
mobilnej – TechDay Mobile  
Electronics 2017 
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