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Bosch Rexroth od wielu lat jest zaliczany do grona czołowych 
producentów elementów hydrauliki siłowej, od których wymaga 
się niezawodnego działania w ekstremalnie trudnych warunkach 
oraz długiego okresu eksploatacji. Jednym z obszarów zastoso-
wań o tych wymaganiach są budowle hydrotechniczne. W Polsce 
w ostatnich 3 latach rozpoczęto realizację szeregu takich projek-
tów. Prowadzone są one w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko przy wykorzystaniu środków unij-
nych. Program ma na celu poprawę zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego terenów dorzecza Odry oraz poprawę stanu drogi 
wodnej na Odrze.

Pierwszym projektem realizowanym przy dofinansowaniu UE 
jest „Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego 
na rzece Nysie Kłodzkiej”. Podstawowym zadaniem w ramach 
tego projektu była budowa nowego jazu klapowego z napędem 
hydraulicznym. Realizacji właśnie tego zadania w części hydrau
licznej podjęła się firma Bosch Rexroth na zlecenie generalnego 
wykonawcy Skanska S.A. i w oparciu o projekt Hydroprojektu 
Wrocław. Jaz w Lewinie Brzeskim jest jazem trzyprzęsłowym 
o świetle 3 x 17 m. Dzięki zmianie położenia klap pozwala 
on na regulację ilości przepływającej wody. W każdym przęśle 
jest zabudowana 1 klapa, a układ hydrauliczny musi zapew
nić jej niezależne sterowanie. Zadanie to jest realizowane za 

Nowoczesne układy hydrauliczne Bosch Rexroth 
na obiektach hydrotechnicznych  
na przykładzie jazu w Lewinie Brzeskim

 Widok jazu w Lewinie Brzeskim
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pomocą dwóch siłowników hydraulicz
nych, z których każdy jest zabudowany 
po przeciwnej stronie klapy. Ruch tłoczy
ska siłownika hydraulicznego jest zamie
niany poprzez układ dźwigniowy w ruch 
obrotowy wału, na którym jest osadzona 
klapa. Układ hydrauliczny napędu i ste
rowania pojedynczą klapą składa się z:
•	 siłowników hydraulicznych 

360/200x2750 (2 szt.),
•	 agregatów hydraulicznych (2 szt.),
•	 instalacji hydraulicznej pomiędzy 

w/w zespołami (2 kpl.),
•	 enkoderów (2 szt.).

Dodatkowym wyposażeniem całego 
układu napędu trzech klap jest agre
gat pompowy o napędzie spalinowym 
do awaryjnego zasilania oraz przenośny 
agregat filtracyjny wykorzystywany 
do opróżnienia/napełnienia olejem zbior
ników agregatów hydraulicznych.
Dostarczone i zabudowane siłowniki 
hydrauliczne mają szereg specyficznych 
rozwiązań technicznych wynikających 
z aplikacji. Podstawowym wymaganiem 
postawionym przez projektanta była 
dostawa siłowników hydraulicznych, 
których tłoczyska będą pokryte powłoką 
ceramiczną.  Firma Bosch Rexroth 
dostarczyła siłowniki z powłoką Endu
roq na tłoczyskach, która w porówna
niu do poprzednio stosowanej i dobrze 
znanej na polskim rynku powłoki Cera
max ma szereg zalet. Powłoka Enduroq 
jest otrzymywana w oparciu o techno
logię HVOF, a w przypadku siłowników 
dostarczonych do Lewina Brzeskiego jest 
to powłoka typu Enduroq 2000, o grubo
ści warstwy ›250µm, która charakteryzuje 
się:
•	 wysoką odpornością na ścieranie,
•	 wysoką odpornością na korozję,
•	 bardzo niską porowatością.

Te wszystkie parametry gwarantują 
bardzo długą trwałość zabezpieczenia 
powierzchni tłoczysk siłowników. Tech
nologia pokryć jest istotnym, ale nie jedy
nym aspektem w budowie dużych siłow

ników hydraulicznych. Równie ważne 
są zagadnienia związane z technologią 
uszczelnień. Firma Bosch Rexroth ściśle 
współpracuje z czołowymi producentami 
uszczelnień technicznych nad optymali
zacją uszczelnień zarówno pod względem 
materiałowym, jak i konstrukcji. Analizo
wane są one z wykorzystaniem trybologii 
pod kątem rodzaju aplikacji przemysło
wej, a ich celem jest poprawa trwałości 
przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. 
W tych pracach Bosch Rexroth bazuje 
na pięćdziesięcioletnim doświadczeniu, 
a także informacjach zwrotnych od uży
tkowników końcowych i producentów 
maszyn. 

Duże siłowniki hydrauliczne produko
wane w fabryce Bosch Rexroth w Boxtel 
(Holandia) mogą być w prosty sposób 
wyposażone w układ pomiaru położe
nia tłoczyska w oparciu o system CIMS, 
który jest doskonale znany na polskim 
rynku od końca lat dziewięćdziesiątych. 
W Lewinie Brzeskim odstąpiono jed
nak od tego sposobu pomiaru położenia 
tłoczyska, a zastosowano pomiar kąta 
obrotu wału, na którym zabudowana jest 
klapa. W tym celu na korpusie oprawy 
łożysk ślizgowych z obu stron wału 
zostały zabudowane enkodery. Ponieważ 
kąt obrotu wału mieści się w przedziale 
090° i z uwagi na wymóg dużej dokład
ności pomiaru, zastosowano 16bitowe 
enkodery. Pozwalają one na bezwzględny 
pomiar kąta i dodatkowo zapamiętują 
mierzoną wartość nawet w przypadku 
zaniku napięcia zasilania. Dzięki temu 
nie ma konieczności zerowania układu 
pomiarowego, co było niedogodnością 
w przypadku układu CIMS.

Uzupełnieniem omówionego hydraulicz
nego układu napędu i sterowania jest 
elektroniczny układ sterowania, który 
dzięki odpowiednim algorytmom steruje 
położeniem klap jazu. W efekcie zabez
piecza to wymagany przepływ wody 
przez jaz w zależności od sytuacji hydro
logicznej na Nysie Kłodzkiej.

BUDOWNICTWO LĄDOWE I WODNE

		Agregat w sterowni przyczółka

		Agregaty hydrauliczne w sterowni filara

		Siłowniki hydrauliczne zabudowane 
w filarze

		Orurowanie siłownika napędu klapy
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Modernizacja jazu w Lewinie Brzeskim 
była pierwszym projektem zrealizowa
nym w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Obecnie 
realizowane są kolejne projekty, w tym 
także na górnym biegu Nysy Kłodzkiej. 
W większości uczestniczy Bosch Rexroth 
Sp. z o.o. jako dostawca hydraulicznych 
układów napędu i sterowania.

Firma Bosch Rexroth współpracuje z wie
loma generalnymi wykonawcami, a jest 
to możliwe dzięki zaoferowaniu produk
tów o najwyższym poziomie technicznym 
i jakościowym, w cenie akceptowanej 
przez rynek.

Kontakt:  

dr inż. Zbigniew Mierzwa 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 32 363 51 00 

zbigniew.mierzwa@boschrexroth.pl

BUDOWNICTWO LĄDOWE I WODNE

		Widok jazu z podniesioną klapą

		Światło jazu z widokiem na filar
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Remont i modernizacja  
automatycznej prasy hartowniczej  
Klingelnberg AH 630 dla WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
Remont i modernizacja prasy hartowniczej 
AH630 zostały przeprowadzone w celu 
przywrócenia dokładności docisku formy, 
zamiany systemu sterowania przekaźniko-
wego na PLC, przeprojektowania 
i wymiany układów chłodzenia (on Line) 
oraz podawania oleju hartowniczego 
z możliwością dokładnej regulacji i monito-
rowaniem rzeczywistej wydajności stru-
mienia oleju w trakcie procesu hartowania. 
Zmiana dotyczyła również zwiększenia 
zakresu regulacji do 900 l/min.

Firma Bosch Rexroth opracowała zaktu
alizowany schemat układów hydraulicz
nych spełniający oczekiwania klienta, 
dostarczyła nowy agregat hydrauliczny 
oraz elementy do zbudowania nowych 
układów chłodzenia i podawania oleju 
hartowniczego.
W układzie roboczym zastosowano pompę 
łopatkową, rozdzielacze i zawory binarne 
oraz akumulator i czujniki ciśnienia.
W układzie chłodzenia wykorzystano 
pompę śrubową, filtr ssący oraz wymien
nik ciepła, natomiast w układzie podawa
nia oleju hartowniczego pompę śrubową, 
falownik oraz przepływomierz. Opraco
wano również dokładny algorytm pracy 
AH 630 uwzględniający wszystkie funkcje 
robocze połączone z monitoringiem.
Podwykonawcą w zakresie mechanicznym 
była firma Remzel Sp. z o.o., która wykonała 
regenerację elementów konstrukcyjnych 
prasy, wymianę napędów hydraulicznych 
i elektromechanicznych, adaptację i zabu
dowę nowego systemu chłodzenia i poda
wania oleju hartowniczego zgodnie z zało
żeniami przygotowanymi przez firmę Bosch 
Rexroth. Firma Remzel wykonała również 
zabudowę nowego systemu sterowania 
elektrycznego z wymianą okablowania.
System sterowania elektrycznego i monito
ringu prasy hartowniczej został zbudowany 
na bazie sterownika PLC typu Simatic oraz 

panelu sterowania z ekranem dotykowym, 
z uwzględnieniem unifikacji (standaryza
cji) WSK „PZLRzeszów” (podwykonawcą 
w tym zakresie była firmę Autopro Sp. z o.o. 
Automatyzacja Procesów Przemysłowych).
Zasadnicze funkcje systemu sterowania to:
•	 sterowanie pracą poszczególnych 

elementów wykonawczych w trybie 
ręcznym i automatycznym,

•	 ciągły monitoring parametrów pracy 
prasy,

•	 ciągła diagnostyka, generowanie 
informacji o zakłóceniach w pracy 
i stanach awaryjnych.

Dzięki remontowi i modernizacji zwięk
szono możliwości technologiczne prasy har
towniczej oraz dokładności utrzymywania 
fizykomechanicznych parametrów pracy 
w trakcie procesów hartowania. Uzyskano 
wygodniejszą obsługę w zakresie wprowa
dzania parametrów i realizacji produkcji. 
Istnieje możliwość obserwacji oraz rejestra
cji krytycznych parametrów technicznych.
Pod względem technicznym dostosowano 
urządzenia do obowiązujących norm 
Dyrektywy Maszynowej oraz wewnętrz
nych norm WSK PZL.

Kontakt:  

mgr inż. Witold Sztaba 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 17 865 86 07 

witold.sztaba@boschrexroth.pl

		Widok prasy z boku (układy bocznikowe)

		Prasa hartownicza Klingelnberg AH 630 
po wykonanej modernizacji – widok z przodu
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Open Core Engineering – 
innowacyjna koncepcja dająca 
niespotykaną dotychczas 
swobodę programowania
Open Core Engineering umożliwia produ-
centom maszyn samodzielne opracowy-
wanie innowacyjnych funkcji poprzez 
bezpośredni dostęp do sterownika. 

Tworząc oprogramowanie na urządze
nia i systemy, producenci maszyn muszą 
stawić czoła nowym wyzwaniom. Oprócz 
poprawy efektywności automatyki opar
tej na sterownikach PLC, coraz ważniej
sze staje się tworzenie zindywidualizo
wanych funkcji software’owych w celu 
wyróżnienia się na tle konkurencji.
Tutaj właśnie nowe możliwości dają 
nowoczesne technologie informatyczne. 
Inżynieria oparta na standardzie IEC 
611313 dochodzi bowiem do gra
nic swoich możliwości. Z tego powodu 
firma Bosch Rexroth wprowadza Open 
Core w celu połączenia sterowników PLC 
z rozwiązaniami IT, dając programistom 
więcej swobody w procesie tworzenia 
oprogramowania. Dzięki temu produ
cenci maszyn mogą samodzielnie two
rzyć zindywidualizowane funkcje pro
gramistyczne oraz integrować systemy IT 
oparte na językach wysokiego poziomu 
z tworzonymi przez siebie rozwiązaniami 
w obszarze automatyki. Dobrym przy
kładem w tym względzie jest integracja 
narzędzi symulacyjnych (LabView czy 
Matlab) lub stosowanie urządzeń prze
nośnych (takich jak coraz bardziej popu
larne smartfony czy tablety) z aplikacjami 
stworzonymi pod konkretną aplikację. 
Dodatkowo, interfejs Open Core umożli
wia integrację z systemami zarządczymi 
MES (management execution system). 
Co więcej, proces tworzenia zindywidua
lizowanych rozwiązań jest dużo prostszy 
i tańszy niż wcześniej.

Szeroki dostęp do sterownika z uży-
ciem różnych urządzeń i języków 
programowania 
Dzięki interfejsowi Open Core produ
cenci maszyn mogą dowolnie wybierać 
platformę, na której ma działać dana apli
kacja – komputer osobisty, sterownik lub 
urządzenie przenośne – oraz język pro
gramowania: od C/C++, C# (.NET), Visual 
Basic, VBA (Office), LabView, ObjectiveC 
i Java aż po wszelkiego rodzaju aplika
cje programujące umożliwiające inte
grację bibliotek Microsoft COM. Mogą 
oni nawet tworzyć zindywidualizowane 
funkcje kontrolne dla aplikacji działają
cych w czasie rzeczywistym i niezależ
nie od programu sterującego. Oznacza 
to, że programiści mogą wykorzystywać 
języki wysokiego poziomu do pisania 
własnych aplikacji, które będą urucha
miane – jako programy niskiego poziomu 
działające w czasie rzeczywistym (bez
pośrednio na PLC) lub na niedziałających 
w czasie rzeczywistym urządzeniach 
zewnętrznych, takich jak komputery, 
smartfony, tablety. Dzięki temu produ
cenci maszyn mogą samodzielnie tworzyć 
innowacyjne funkcje, a przy okazji lepiej 
chronić własny knowhow.

Przykłady aplikacji: urządzenia prze-
nośne 
Interfejs Open Core obsługuje systemy 
operacyjne Apple iOS i Google Android, 
dwa najważniejsze obecnie systemy ope
racyjne na smartfony i tablety. Duża pene
tracja rynku przez te urządzenia w połą
czeniu z innowacyjnymi i wygodnymi 
koncepcjami ich obsługi, jest powodem 
poważnego zainteresowania ze strony pro
ducentów i użytkowników maszyn, którzy 
zdają sobie sprawę z tego, że przyszłość 
przyniesie nowe sposoby upraszczania 

i uelastyczniania komunikacji pomiędzy 
człowiekiem a maszyną. Dzięki interfej
sowi Open Core producenci maszyn mogą 
tworzyć w Javie zindywidualizowane apli
kacje, integrować smartfony z procesami 
automatyki oraz lepiej wspierać operato
rów maszyn poprzez stosowanie nowych 
koncepcji diagnostycznych i operacyjnych. 
Aplikacje te pracują w całości na smartfo
nie bądź tablecie, tak więc program maszy
nowy pozostaje nietknięty.

Jak to działa?
Interfejs Open Core jest dostarczany 
poprzez zbiór bibliotek SDK (software 
development kit). Są to biblioteki słu
żące do komunikacji, sterowania ruchem, 
monitoringu, dostępu do parametrów, 
itp. Do każdej funkcji dostarczane 
są przykłady, w tym aplikacji: COM, Java, 
LabView, C/C++.
Koncepcja Open Core Engineering zmie
nia reguły gry dla producentów maszyn 
i uniezależnia tworzenie funkcji auto
matyzacyjnych od języka programowa
nia i stosowanych platform sprzętowych. 
Dzięki Open Core Engineering producenci 
maszyn mogą pracować nie tylko ze stan
dardowymi językami PLC, ale także z licz
nymi środowiskami i językami programo
wania oraz systemami operacyjnymi. 

Kontakt:  

mgr inż. Paweł Orzech 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 76 

pawel.orzech@boschrexroth.pl
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Firma Bosch Rexroth po raz pierwszy 
przedstawiła hydrauliczny układ Start-
Stop dla maszyn roboczych w 2013 roku 
na targach Bauma. Sam pomysł zaczerp-
nięty został z przemysłu motoryzacyj-
nego. Tam bowiem firma Bosch wprowa-
dziła z sukcesem technologię Start-Stop 
jako standard dla nowoczesnych samo-
chodów i jeden ze sposobów efektyw-
nego i ekologicznego korzystania z silnika 
spalinowego. 

Maszyny budowlane tym różnią się 
od samochodów osobowych, że nie tylko 
powinny jeździć, ale przede wszystkim 
pracować. Silnik spalinowy może zostać 
wyłączony zatem w przypadku braku 
zapotrzebowania na energię z układu 
jazdy oraz układu roboczego, ale również 
gdy układ hydrauliczny posiada nad
wyżkę energii (rezerwę) do ponownego 
uruchomienia silnika spalinowego.
Głównym celem zastosowania auto
matycznego hydraulicznego układu 
StartStop w maszynach budowlanych 
było zmniejszenie zużycia paliwa i tym 
samym emisji spalin, przy jednoczes
nym zachowaniu wysokiej wydajności 
maszyny. Rozwiązanie to jest jednym 
ze sposobów, umożliwiających produ
centom maszyn budowlanych spełnienie 
surowych norm emisji spalin Tier 4 final.
Celowość zastosowania tego rozwiązania 
poprzedziły analizy cykli pracy maszyn 
budowlanych. Obserwując np. ładowarki 
kołowe w klasie 46 t, można wysnuć 
wniosek, że maszyny pracują okresowo, 
a silnik spalinowy ładowarki kołowej 
pozostaje 30% czasu na biegu jałowym, 
niepotrzebnie zużywając paliwo i emitu
jąc stosunkowo dużą ilość spalin. Po zale
dwie kilku godzinach pracy filtr cząstek 
stałych jest pełny i musi zostać wymie
niony. Przykład ten pokazuje zasadność 
poszukiwania rozwiązania, umożliwiają
cego poprawę parametrów eksploatacyj
nych maszyny.

Rozwiązaniem może być propozycja 
firmy Bosch Rexroth, tj. układ o handlo
wej nazwie HSS – hydrauliczny StartStop.
Kompletny system HSS zawiera wypróbo
wane i przetestowane elementy Rexroth. 
Głównym elementem jest pompa hydrau
liczna typu A10VO, zaś elektronika ste
rująca BODAS typu RC, blok zaworu auto
matycznego systemu StartStop oraz aku
mulatory hydrauliczne tworzą zgrabny 
pakiet z możliwością łatwego montażu 
na maszynie. Niewielkie gabaryty oraz 
możliwość dowolnej zabudowy jest 
kolejną zaletą tego układu.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest to, 
że pompa hydrauliczna układu robo
czego, będąca częścią maszyny, wykorzy

stywana jest jednocześnie do ładowania 
specjalnego akumulatora hydraulicz
nego. Energia zgromadzona w akumula
torze hydraulicznym wykorzystywana 
jest podczas ponownego uruchomienia 
silnika spalinowego. 

W przypadku, gdy silnik spalinowy ma 
zostać ponownie uruchomiony, akumu
lator hydrauliczny jest rozładowywany 
poprzez pompę hydrauliczną działającą 
w tym momencie jak silnik hydrauliczny, 
generujący niezbędny moment obrotowy 
do uruchomienia silnika. Proces ponow
nego startu silnika spalinowego za pomocą 
układu HSS jest znacznie krótszy niż z roz
rusznika elektrycznego, dzięki czemu 
maszyna jest gotowa do pracy natychmiast.

		Hydrauliczny układ Start-Stop dla maszyn budowlanych

Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS)  
dla maszyn budowlanych

Rozdzielacz  
hydrauliczny

Moduł  
elektroniczny

Pompa  
wielotłokowa 
osiowa o zmiennej 
wydajności A10VO

Pompa 
 wielotłokowa 
osiowa o zmiennej 
 wydajności A4VG

Rozdzielacz  
hydrauliczny

Akumulator  
hydrauliczny
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Gdy maszyna – np. ładowarka kołowa – 
zatrzyma się, silnik spalinowy automa
tycznie zostaje wyłączony po ustalonym 
czasie. Jeśli operator obróci kierownicą, 
dotknie joysticka lub pedału gazu, silnik 
spalinowy zostanie ponownie urucho
miony. Czujnik w fotelu operatora zabez
piecza możliwość uruchomienia silników 
tylko wtedy, gdy operator znajduje się 
w kabinie.

Silnik spalinowy, pompa hydrauliczna 
oraz blok zaworowy komunikują się 
ze sobą w sposób precyzyjny i ściśle zde
finiowany dzięki oprogramowaniu w ste
rowniku elektronicznym RC serii 3x.

Warto jeszcze raz podkreślić, że układ HSS 
gwarantuje oszczędności w zużyciu paliwa 
i redukcję emisji spalin i hałasu. Jest to bar
dzo ważne zarówno dla operatora, jak i dla 

osób przebywających w terenie zabudowa
nym, w którym pracuje maszyna. 

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Soboń 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 26 

krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

		Głównym celem zastosowania automatycz-
nego hydraulicznego układu Start-Stop 
w maszynach budowlanych było zmniejsze-
nie zużycia paliwa i tym samym emisji 
spalin, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej wydajności maszyny. Rozwiązanie 
to jest jednym ze sposobów, umożliwiają-
cych producentom maszyn budowlanych 
spełnienie surowych norm emisji spalin 
Tier 4 final.

		Komponenty systemu HSS: pompa hydrauliczna typu A10VO, elektronika sterująca BODAS typu RC serii 3X oraz blok hydrauliczny
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Wysoka sprawność energetyczna i bezpieczeń-
stwo mają wpływ na wybór stosowanych napę-
dów, także na najwyższych poziomach mocy. 
Nowa seria napędów elektrycznych dużej mocy 
firmy Bosch Rexroth obejmuje rozwiązania 
napędowe o mocy od 110 kW do 4 MW. 
Odpowiada to na przykład mocy napędu 
potrzebnej do uciągnięcia pociągu towarowego 
o długości nawet 700 m. 

W przypadku formiarek, wtryskarek, urządzeń 
wykorzystywanych w metalurgii czy przy prze
mieszczaniu materiałów często potrzebne jest 
uzyskiwanie dużych sił i  co się z tym wiąże 
– dużej mocy napędów takich maszyn. Jednak 
nawet w takich sytuacjach klienci oczekują 
zwiększenia wydajności energetycznej, które 
umożliwia redukcję kosztów operacyjnych. 
Nowe napędy elektryczne dużej mocy firmy 
Bosch Rexroth umożliwiają użytkownikom 
maszyn redukcję poboru mocy nawet rzędu 
kilku megawatów, a dzięki temu zwiększenie 
produktywności.
W nowych napędach firmy Bosch Rexroth wyko
rzystane zostało doświadczenie zdobyte pod
czas rozwijania systemu Rexroth 4EE (Rexroth 
for Energy Efficiency). Są one zoptymalizowane 
pod kątem wydajności, działają odpowiednio 
do zapotrzebowania i umożliwiają odzyskiwanie 
energii na różne sposoby (wykorzystanie ener
gii hamowania, zwrot energii do sieci). Dodat
kowo systemy chłodzenia powietrzem i cieczą 
umożliwiają rozpraszanie i wykorzystywanie 
wytwarzanego ciepła na różne sposoby. Napędy 
elektryczne dużej mocy firmy Bosch Rexroth 
są dostępne w wersjach od 110 kW do 500 kW. 
Równoległe połączenie maksymalnie 8 urzą
dzeń umożliwia uzyskanie napędu o mocy mak
symalnie 4 MW.
Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa Safety 
on Board zapewnia poziom bezpieczeń
stwa zgodny z dyrektywami maszynowymi 
poprzez certyfikowane funkcje bezpieczeństwa 
Safe Torque Off i Safe Motion.

Opcjonalne wbudowane oprogramowanie 
Motion Logic udostępnia szereg specyficznych 
dla konkretnych zastosowań funkcji techno
logicznych. Umożliwiają one realizację nawet 
skomplikowanych przemieszczeń w maksymal
nie 10 osiach, co przekłada się na bardziej eko
nomiczną automatyzację. Zdecentralizowana 
konstrukcja zmniejsza obciążenie nadrzędnej 
jednostki sterującej, a w wielu przypadkach 
wręcz eliminuje konieczność jej użycia. Zestaw 
funkcji oprogramowania wbudowanego i ele
mentów jednostki sterującej w napędach elek
trycznych dużej mocy jest spójny z funkcjami 
oprogramowania napędów rodziny IndraDrive 
i udostępnia wszystkie ich funkcjonalności. 
Upraszcza to łączenie napędów z całego zakresu 
mocy od 100 W do 4 MW. Interfejsy MultiEther
net i MultiEncoder umożliwiają łatwą integra
cję z różnymi architekturami automatyki.

Kontakt: mgr inż. Marek Gaj 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 660 40 94 56 

marek.gaj@boschrexroth.pl
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Energooszczędna automatyka 
w napędach o mocy megawatów W roku 2014 firma Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. będzie 

obecna na następujących 

imprezach targowych:

•	 Międzynarodowe Targi 

Automatyki i Pomiarów, 

Automaticon 2014 – War-

szawa, 25-28.03.2014

•	 Międzynarodowe Targi 

Hydrauliki, Pneumatyki, 

Sterowania i Napędów 

HaPeS 2014 – Katowice, 

21-23.10.2014

Rozwiązaniem zagadki 

opublikowanej 

w  drive &  control local 

04/2013 jest hasło: 

 Cylindry CDL2. 

Dziękujemy wszystkim tym, 

którzy przysłali rozwiąza-

nie, i jednocześnie gratulu-

jemy 10 osobom, które 

otrzymały nagrody.

Targi 2014

Rozwiązanie 
konkursu

		Wydajne energetycznie i bezpieczne nawet przy 
wysokich poziomach mocy: napędy elektryczne 
dużej mocy firmy Bosch Rexroth


