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Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zostało 
stworzone z myślą o młodych, utalentowanych muzykach oraz 
profesorach - wybitnych specjalistach sztuki wykonawczej, 
kompozycji i szeroko pojętej humanistyki. Ma ono służyć jako 
miejsce inspiracji, zachęcające najzdolniejszych młodych muzy-
ków z całego świata do doskonalenia umiejętności i osiągnięcia 
pełnej dojrzałości artystycznej.

Europejskie Centrum Muzyki zostało zaprojektowane jako 
wysokiej klasy, wielofunkcyjny obiekt muzyczny stwarza-
jący możliwości wszechstronnego doskonalenia w dziedzinie 

muzyki, organizacji koncertów oraz kameralnych spektakli 
baletowych. Nowoczesny obiekt został zaprojektowany przez 
krakowskie biuro architektoniczne DDJM i powstał zaledwie 
w 16 miesięcy. Budynek ma powierzchnię prawie 10 tys. m2, 
a jego sercem jest sala koncertowa o znakomitych parametrach 
akustycznych przeznaczona dla 650 widzów. W skład obiektu 
wchodzą również: sala prób na 150 miejsc (która z powodze-
niem może służyć za salę kameralną), biblioteka, czytelnia, 
sala multimedialna, pokoje ćwiczeń, magazyny instrumen-
tów, garderoby, kuchnia, jadalnia oraz baza noclegowa dla 
120 osób. Obiekt posiada pełną infrastrukturę techniczną. 

Technika teatralna w Europejskim Centrum 
Muzyki w Lusławicach

		Sala koncertowa w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
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Głównym wykonawcą budowy Euro-
pejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego w Lusławicach była firma 
Skanska S.A., która podpisała umowę 
z firmą Bosch Rexroth Sp. z o.o. na zapro-
jektowanie i wykonanie fosy orkiestry.
Umowę podpisano w grudniu 2011, a pro-
jekt został zrealizowany w roku 2012.
Zaprojektowana i wykonana przez firmę 
Bosch Rexroth zapadnia fosy orkiestry, 
służy do zmiany głębokości fosy orkie-
stry, celem polepszenia zarówno kon-
taktu z widzami, jak i akustyki.

Zapadnia fosy orkiestry jest wykonana jako 
przestrzenna, ramowa konstrukcja stalowa. 

Napęd podnoszenia zapadni fosy orkie-
stry jest realizowany przez system sztyw-
nych łańcuchów napędowych firmy Sera-
pid, które są przymocowane do zapadni 
za pośrednictwem płyty z powierzchnią 
antywibracyjną. Napęd łańcuchów jest 
osadzony na ramie stalowej, która z kolei 
jest przymocowana do fundamentu spe-
cjalnymi kotwami. Synchronizacja skoku 
łańcuchów sztywnych jest zapewniona 
w sposób mechaniczny, za pośrednictwem 
wałów Cardana. „Serapidy” rozmieszczone 
są w dwóch szeregach po cztery, przy czym 
każdy szereg napędzają poprzez prze-
kładnie z parami stożkowymi silniki elek-
tryczne. Synchronizacja pomiędzy dwoma 

szeregami jest realizowana wałem synchro-
nizującym łączącym położone naprzeciw 
siebie silniki elektryczne. Napęd zapadni 
jest sterowany komputerowo ze specjalnie 
przygotowanych pultpitów.
Zapadnia fosy orkiestry jest prowadzona 
na obu krótszych stronach zapadni przez 
specjalne prowadnice złożone z szyny pro-
wadzącej, umocowanej do ścian kotwami 
i wózka przymocowanego do platformy. 
Zapadnia wyposażona jest w systemy bez-
pieczeństwa zgodnie z obowiązującymi 
normami.
Tylna długa krawędź zapadni fosy 
orkiestry i odpowiadająca jej krawędź 
budynku na poziomie pod podłogą +1 m 
zaopatrzone są w ochronę krawędzi tną-
cych w postaci listwy bezpieczeństwa – 
dotknięcie jej powoduje natychmiastowe 
zatrzymanie ruchu zapadni.

Sterowanie zapadni realizowane jest 
przez ruchomy przenośny pulpit ste-
rowniczy. Operator ma dwie możliwości: 
wybór jednego z trzech wymaganych 
poziomów lub wpisanie manualnie zada-
nej pozycji w milimetrach. Po naciśnię-
ciu przycisku „Start” zapadnia dojeżdża 
do zadanego poziomu i zatrzymuje się.

W listopadzie 2012 zakończono instalację 
zapadni – wykonano próby obciążeniowe 
i przekazano głównemu wykonawcy, fir-
mie Skanska, do eksploatacji.

Kontakt: mgr inż. Tomasz Batsch 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 17 865 86 07 

tomasz.batsch@boschrexroth.pl

Podstawowe dane techniczne zapadni:

Nośność  
statyczna zapadni:  ........500 kg/m2 (max. 15 000 kg)

Nośność  
dynamiczna zapadni:  ......250 kg/ m2 (max. 5000 kg)

Prędkość podnoszenia:  ...........................0÷0,20 m/s

Skok:  ...............................................................2,75 m

Ciężar konstrukcji stalowej:  ......................... 5000 kg

Wymiary:  .......................................3,58 m x 17,82 m

Napęd - pionowy sztywny  
łańcuch Serapid:  ...................8 szt LL50 – 2850 mm

Moc silników elektrycznych:  ....................4 x 7,5 kW 

TECHNIKA TEATRALNA

		Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

		Projekt zapadni fosy orkiestry
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Od ponad 50 lat marka Rexroth jest 
synonimem innowacyjności, rozwoju 
i ciągłego doskonalenia swoich produk-
tów pod kątem wykorzystania ich przez 
klientów. Jednym z najważniejszych 
trendów w rozwoju maszyn jest rozwój 
automatyzacji i ciągłe poprawianie funk-
cjonalności w procesie eksploatacji. 
Spektakularnym tego przykładem w 
dziedzinie ciągników rolniczych jest 
rozwój systemu regulacji tylnego 
osprzętu, potocznie zwanego EHR. Dzięki 
wiedzy technicznej, doświadczeniu 
aplikacyjnemu i profesjonalnemu doradz-
twu, firma Bosch Rexroth jest idealnym 
partnerem dla producentów ciągników 
i maszyn rolniczych, który nie zapomina 
o klientach także po zakończeniu projek-
tów i wspiera ich w zakresie części 
zamiennych oraz modernizacji.

Firma Bosch Rexroth znana jest na całym 
świecie jako przodujący dostawca 
hydrauliki do ciągników rolniczych oraz 
innych maszyn rolniczych. Jest również 

liderem w zakresie innowacyjnych roz-
wiązań takich jak np. układ regulacji pod-
nośników (EHR) do ciągników rolniczych 
i kombajnów.

W zakresie hydrauliki oferujemy komplek-
sowe układy, w skład których wchodzą:
•	 pompa lub zespół pomp o stałej lub 

zmiennej wydajności, zębatych lub 

MASZYNY ROLNICZE

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth  
dla maszyn rolniczych
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 1      rozdzielacz SB23 

 2      główny czujnik położenia 

 3      przekładnia A41CT

 4      czujnik siły

 5      pompa tłoczkowa A10VNO

 6      pompa zębata AZP

 7      sterownik SRC 36-20/30

 8      blok sterowania przedniej osi 

 9      serwomechanizm kierowniczy LAG 

10    joystick EJ

11    pulpit sterujący do systemu EHR
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tłoczkowych,
•	 rozdzielacze, w tym także rozdziela-

cze pracujące w układzie LS oraz 
dedykowane do ciągników specjalnie 
rozdzielacze z rodziny SB23,

•	 układy EHR w różnych konfiguracjach 
pracy i zabudowy,

•	 układy sterowania, hamulcowe 
i skrętu,

•	 elektronika.

Nowością w szerokiej ofercie produk-
tów firmy Bosch Rexroth są rozdzielacze 
modułowe (sekcyjne) o handlowym ozna-
czeniu ED. 
Jest to uzupełnienie oferty w segmen-
cie rozdzielaczy o przepływach do 80 
L/min i o maksymalnym ciśnieniu robo-
czym 310 bar. Rozdzielacz typu ED został 
nagrodzony w konkursie Produkt Roku 
2011 miesięcznika „Napędy i Sterowa-
nie” w kategorii „Systemy sterowania 
procesami i układami”. Ma on na tyle 
wszechstronne zastosowanie, że można 
go wykorzystywać zarówno w aplikacjach 
mobilnych, jak i w hydraulice przemysło-
wej. Prosta i zwarta budowa w połącze-
niu z wysoką funkcjonalnością pozwala 
na szybką i elastyczną realizację różno-
rodnych wymagań klientów. 
Rozdzielacze występują w następują-

cych wersjach sterownia: mechanicz-
nym (dźwigniowym), elektrycznym oraz 
elektrycznym – proporcjonalnym. Mogą 
pracować zarówno w układzie z pompą 
zębatą, jak i w bardziej zaawansowanych 
układach LS.
Bloki ED mogą być stosowane w takich 

aplikacjach jak:
•	 opryskiwacze,
•	 siewniki,
•	 owijarki,
•	 prasy,
•	 ładowacze czołowe,
•	 kombajny,
•	 kosiarki,
•	 świdry,
•	 platformy sadownicze,
•	 maszyny i osprzęt komunalny,
•	 wózki widłowe, telehandlery oraz 

miniładowarki.

Rozdzielacze ED kompletowane są w Dzia le 
Ser wisu firmy Bosch Rexroth w Warsza-
wie, gdzie stworzony został także maga-
zyn podstawowych elementów do tych 
rozdzielaczy. Daje to firmie Bosch 
Rexroth możliwość oferowania rozdzie-
laczy zarówno producentom OEM, jak 
również firmom serwisujących maszyny 
rolnicze i komunalne.

Kontakt: mgr inż. Paweł Momot 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 62 

pawel.momot@boschrexroth.pl

MASZYNY ROLNICZE

		Rozdzielacz wielosekcyjny typu ED
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Nowy, programowalny sterownik bezpie-
czeństwa SafeLogic Compact zapewnia 
ekonomiczne, niezawodne i zgodne 
ze standardami bezpieczeństwo opera-
tora i maszyny; zarówno w kompakto-
wych maszynach, jak i w małych i śred-
nich liniach produkcyjnych. Ten 
modułowy sterownik spełnia wymagania 
bezpieczeństwa SIL 3 zgodnie z EN 
62061 oraz wymagania kategorii 4, PL e 
zgodnie z EN ISO 13849-1 i doskonale 
nadaje się do zastosowania we wszyst-
kich obszarach automatyki przemysło-
wej. Wraz ze wzrostem ilości sygnałów 
peryferyjnych może on być swobodnie 
rozbudowany o kolejne moduły wejść/
wyjść. Jest łatwo konfigurowalny i pro-
gramuje się go za pośrednictwem gra-
ficznego języka bloków funkcyjnych.

Firma Bosch Rexroth, będąc dostawcą 
kompleksowych technologii napędów 
i sterowania, rozszerza swoją ofertę roz-
wiązań zintegrowanych technologii bez-
pieczeństwa o sterownik SafeLogic Com-
pact. W ofercie znajduje się jednostka 
centralna CPU, moduły wejść/wyjść, 
przekaźniki oraz moduły komunikacyjne.
Oprogramowanie SafeLogic Designer 
pomaga użytkownikowi w planowaniu, 
programowaniu i uruchomieniu sterow-
nika, dostosowując go szybko i bezproble-
mowo do indywidualnych potrzeb. W celu 
skonfigurowania systemu użytkownik 
łatwo przypisuje sygnały z różnych czuj-
ników, znajdujących się w obszernej 
bibliotece, do wejść i wyjść sterownika 
za pośrednictwem metody drag&drop. 
Podczas przypisywania komponentów 
systemu użytkownik definiuje parametry 
wymagane do oceny i wykrywania błędów.
Obszerna biblioteka bloków funkcyjnych 
upraszcza implementację wytycznych 
bezpieczeństwa dzięki graficznemu języ-

kowi programowania. Dostępna funkcja 
symulacji w trybie „offline” ułatwia roz-
wiązywanie problemów i weryfikację 
zastosowanych rozwiązań. Funkcja two-
rzenia raportu ułatwia przygotowanie 
kompletnej dokumentacji niezbędnej 
do walidacji systemu.

System został zaprojektowany tak, aby 
zapewnić użytkownikowi najwyższy 
poziom przyjaznej obsługi, zgodnie 
z hasłem „Im prościej, tym lepiej.” Odnosi 
się to do całego cyklu eksploatacyjnego 
komponentów systemu łącznie z ich 
serwisowaniem. Wszystkie informacje 
dotyczące konfiguracji systemu oraz pro-
gramu zapisywane są w module pamięci 
i mogą być z łatwością przeniesione 
do nowego systemu, w przypadku gdy 
konieczna jest wymiana któregokolwiek 
z komponentów.

Sterownik SafeLogic Compact jest łatwo 
integrowalny z całym systemem auto-
matyki w danej aplikacji. Wyłączniki 
i przekaźniki bezpieczeństwa oraz inne 
czujniki bezpieczeństwa, a także funkcje 
bezpieczeństwa oferowane przez serwo-
napędy z serii IndraDrive mogą być łatwo 
i bezpośrednio podłączane do systemu. 
Moduły komunikacyjne, takie jak PRO-
FIBUS i PROFINET, umożliwiają wymianę 
informacji pomiędzy częścią systemu 
zapewniającą bezpieczeństwo, a pozo-
stałą częścią systemu automatyki. 
Możliwe jest również bezpieczne połącze-
nie w sieć maksymalnie czterech sterow-
ników SafeLogic Compact w celu wymiany 
danych istotnych dla bezpieczeństwa. 

Kontakt: mgr inż. Marek Gaj 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 660 40 94 56  

marek.gaj@boschrexroth.pl

Ekonomiczny sterownik bezpieczeństwa  
dla maszyn kompaktowych
Firma Bosch Rexroth poszerza swoją ofertę w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego 
maszyn dzięki nowemu systemowi SafeLogic Compact

		Nowy sterownik bezpieczeństwa SafeLogic Compact: modułowy, ekonomiczny i łatwy 
do skonfigurowania
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Nowy silnik hydrauliczny CBM marki 
Hägglunds oferowany przez firmę Bosch 
Rexroth zapewnia potężne możliwości. 
W silnikach CBM uzyskano o 50% większy 
moment na wale napędowym przy jedno-
czesnym zmniejszeniu masy aż o 50% 
w porównaniu do poprzednika, silnika 
Marathon. Osiągnięcie takich wyników 
było możliwe dzięki wykorzystaniu roz-
wiązań sprawdzonych w praktyce w silni-
kach Marathon. Pozwoliło to uzyskać 
najwyższy na świecie stosunek momentu 
do masy dla silnika hydraulicznego. 

Dla klientów firmy Bosch Rexroth poja-
wienie się nowego silnika otwiera zupeł-
nie nowe możliwości. Silnik CBM nie tylko 
potrafi poradzić sobie z wyższymi obciąże-
niami roboczymi, lecz jednocześnie zajmuje 
mniej miejsca, a jego waga stanowi mniejsze 
obciążenie dla napędzanego wału. Ozna-
cza to, że maszyny wykorzystujące ten sil-
nik, a w niektórych przypadkach również 
budynki, w których te silniki są instalowane, 
mogą być mniejsze, lżejsze i prostsze. 
Mniejsze wymagania instalacyjne dla nowego 
silnika w połączeniu z wyższą wydajnością 
mogą pozwolić na obniżenie całkowitych 
kosztów instalacyjnych oraz zwiększenie 
dochodów uzyskiwanych w ciągu długolet-
niego okresu eksploatacji urządzeń. Oprócz 
tego konstrukcja cechuje się unikalnymi zale-
tami typowymi dla hydraulicznych napędów 
bezpośrednich: pełnym momentem na wale 
napędowym począwszy od prędkości zero-
wej, zabezpieczeniem przez obciążeniami 
udarowymi oraz możliwością pracy cztero-
kwadrantowej. 

Moc dla coraz wyższych wymagań
Silnik CBM marki Hägglunds to bezpo-
średnia odpowiedź na rosnące wymagania 
klientów. Rozmaite branże przemysłowe 
wymagają stosowania coraz większych 
mocy, a ich zapewnienie jest niezbędnym 
warunkiem dla wielu nowych aplikacji, 
takich jak aplikacje wykorzystujące ener-

gię wiatrową oraz fale morskie. Silniki 
CBM zapewniają moc również dla wielu 
innych aplikacji, w tym dla maszyn i urzą-
dzeń w przemyśle recyklingowym.
Nowe silniki opracowane w oparciu o plat-
formę Hägglunds CB posiadają wewnętrzne 
rozwiązania konstrukcyjne, pozwalające 
na uzyskanie jednostkowego momentu 
na wale napędowym na poziomie 6000 Nm/
bar. Lars Andrén, jeden z podstawowych 
członków zespołu, który skonstruował 
silnik CBM, twierdzi: „Silniki CBM marki 
Hägglunds spełniają najwyższe wymagania 
na rynku. Po ich wprowadzeniu na rynek 
możemy w jeszcze szerszym zakresie 
wykorzystać unikalne zalety hydraulicz-
nego napędu bezpośredniego, stosując go 
w jeszcze większej ilości aplikacji niż miało 
to miejsce kiedykolwiek w przeszłości”. 

Testowane w celu sprostania najwyż-
szym oczekiwaniom
Zastępując cieszący się uznaniem sil-
nik Marathon nową konstrukcją, firma 
Bosch Rexroth nie pozostawiła żadnego 
marginesu przypadkowości. Silnik CBM 
to owoc wieloletnich prac badawczo-roz-
wojowych, a także ogromnej liczby godzin 

poświęconych testowaniu i potwier-
dzaniu planowanych osiągów i jakości. 
W rzeczywistości  silnik CBM przeszedł 
więcej prób laboratoryjnych, niż jakikol-
wiek inny silnik marki Hägglunds. 

Płynne przejście do wyższych mocy
Dobrą wiadomością dla klientów, którzy 
będą chcieli unowocześnić swoje urządze-
nia pracujące dotychczas w oparciu o silniki 
Marathon, jest fakt, że dostępne są zestawy 
elementów pozwalające na bezpośred-
nie przezbrojenie na nową konstrukcję. 
Dzięki temu wymiana silnika w istniejących 
maszynach jest szybka i prosta. 
Zaletą silnika CBM jest łatwość instalacji 
dzięki uzębieniu ułatwiającemu przy-
łączenie silnika do napędzanego wału 
(dostępne są również adaptery  z pierście-
niem zaciskowym). Zarówno modernizo-
wany, jak i nowo zamontowany silnik CBM 
z łatwością pozwala zaspokoić rosnące 
wymagania w zakresie wytwarzanej mocy.

Kontakt: mgr inż. Arkadiusz Bręk 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 61 816 77 69 

arkadiusz.brek@boschrexroth.pl

Firma Bosch Rexroth wprowadza na rynek 
najpotężniejszy na świecie napęd bezpośredni 

		Silnik hydrauliczny CBM
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Konferencja MOBILE organizowana przez 
firmę Bosch Rexroth AG w Niemczech jest 
wydarzeniem, podczas którego prezento-
wane są najnowsze trendy w branży 
maszyn mobilnych.

W konferencji MOBILE 2012, która odbyła 
się 17-18 października 2012 w Ulm, w Niem-
czech, wzięło udział w sumie 750 uczestni-
ków, w tym 520 klientów z 5 kontynentów 
i 43 krajów, reprezentujących 250 firm. 
Tematem głównym konferencji MOBILE 
2012, zatytułowanej „Perspektywy i dia-
log: następny poziom produktywności 
i efektywności”, była efektywność ener-
getyczna. 
W czasach rosnących cen energii, wzro-

stu jej zużycia na świecie oraz rygo-
rystycznych norm emisji spalin Tier4, 
zarządzanie energią staje się ważniejsze 
niż kiedykolwiek dotąd.
Program konferencji bazował na kon-
cepcji Rexroth 4EE – Rexroth for Energy 
Efficiency – opierającej się na czterech 
filarach: Energy System Design (projek-
towanie sytemu energetycznego), Effi-
cient Components (efektywne kompo-
nenty), Energy Recovery (odzysk energii), 
Energy on Demand (energia na żądanie). 
Program obejmował 16 prezentacji dają-

cych obraz obecnych i przyszłych roz-
wiązań – od komponentów aż po systemy. 
Konferencję MOBILE 2012 wzbogaciła 
prezentacja pojazdów wykorzystujących 
komponenty i systemy Rexroth, która była 
potwierdzeniem kompetencji firmy Bosch 
Rexroth w branży aplikacji mobilnych.

Kontakt:  

mgr inż. Krzysztof Soboń 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 60 

krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

WYDARZENIA

		Konferencja Mobile 2012

21 stycznia 2013 roku rozpoczęła się 
trzecia edycja programu edukacyjnego 
dla uczniów warszawskich i wrocławskich 
szkół gimnazjalnych, obejmująca war-
sztaty kreatywne i konkurs na wynalazek. 
Projekt organizowany przez Grupę Bosch 
przy współpracy z Politechniką War-
szawską i Wrocławską wsparły także 
Polska Akademia Nauk i Urząd Patentowy 
Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku 
organizatorzy przygotowali nowe atrakcje, 
nie tylko dla młodzieży.

Jak działa giroskop? Czym różni się aero-
dynamika w Formule 1 od tej w zwykłych 
pojazdach? Co to jest inżynieria materia-
łowa i dlaczego odgrywa tak ważną rolę 

w procesie projektowania wynalazków? 
Jak otrzymać czyste srebro, wykorzystu-
jąc do tego glukozę lub kwas mrówkowy? 
– to tylko niektóre tematy tegorocznych 
warsztatów. Już po raz trzeci w ramach 
programu edukacyjnego Akademia 
Wynalazców im. Roberta Boscha gimna-
zjaliści będą mieli okazję odwiedzić Poli-
technikę Warszawską i Wrocławską, by 
uczestniczyć w niecodziennych zajęciach 
poświęconych nauce i technice. Każdy 
uczeń będzie mógł wziąć udział w trzech 
warsztatach, podczas których pod okiem 
przedstawicieli Studenckich Kół Nauko-
wych będzie w praktyce wykorzystywać 
wiedzę teoretyczną. Dodatkowo w tej 
edycji odbędą się dwa warsztaty na temat 

własności intelektualnej i ochrony paten-
tów w Urzędzie Patentowym RP. 

Wiedza zdobyta podczas warsztatów 
może zainspirować do kreatywnego 
myślenia i przygotować gimnazjali-
stów do wzięcia udziału w drugiej części 
programu, czyli konkursie na wynala-
zek. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły 
na urządzenia przyjazne dla środowi-
ska, ekonomiczne w produkcji i możliwe 
do szerokiego zastosowania.

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

Odkryj w sobie wynalazcę!
Ruszyła III edycja Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

MOBILE 2012  
– dwa dni  
poświęcone 
perspektywom 
i dialogowi
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sze przyspieszenie. Jury oceniać będzie rów-
nież oryginalność konstrukcji.

Główną nagrodę i tytuł „Najlepszego pojazdu 
pneumatycznego PNEUMOBIL 2013” zdobywa 
jeden zespół i zostaje jego posiadaczem przez 
okres jednego roku.  
Na zwycięzców całego konkursu oraz zwycięz-
ców poszczególnych kategorii czekają atrak-
cyjne nagrody. 

Konkurs PNEUMOBIL organizowany jest 
od 2008 roku przez Bosch Rexroth Kft na Węg-
rzech. Polska spółka Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
w 2011 roku poparła inicjatywę konkursu, 
umożliwiając tym samym uczestnictwo w kon-
kursie również polskim studentom. 

Informacje na temat poprzednich edycji kon-
kursu znajdują się na stronie internetowej 
http://en.pneumobil.hu/

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

Ruszyła kolejna edycja konkursu PNEUMO-
BIL, którego celem jest  odkrywanie twórczych 
talentów wśród studentów uczelni technicz-
nych oraz umożliwienie wykorzystania zdoby-
tej wiedzy w praktyce. Już po raz drugi w kon-
kursie biorą udział studenci z Polski.  

Do konkursu zgłosiło się 7 drużyn z 4 uczelni 
technicznych z Polski. Każdy zespół składa się 
z 4 studentów oraz opiekuna technicznego, 
który jest nauczycielem akademickim danej 
uczelni.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojek-
tować i zbudować pojazd napędzany pneuma-
tycznie o możliwie najwyższych parametrach. 
Firma Bosch Rexroth zapewnia zespołom czę-
ści niezbędne do zbudowania pojazdu.

Finał tegorocznej edycji konkursu odbędzie się 
w dniach 10-11 maja 2013 w miejscowości Eger 
na Węgrzech.

Pojazdy będą demonstrowały swoje możliwo-
ści w kilku konkurencjach wyścigowych, takich 
jak: najdłuższa przejechana droga, przejazd 
slalomem po wyznaczonej trasie czy najwięk-

W roku 2013 firma Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. będzie 

obecna na następujących 

imprezach targowych:

•	 Automaticon 2013  

Warszawa, 19-22.03.2013

•	 Glassman Europe  

Warszawa, 07-08.05.2013

•	 Katowice 2013  

Katowice, 10-13.09.2013

•	 Trako 2013  

Gdańsk, 24-27.09.2013

Rozwiązaniem krzyżówki 

opublikowanej w drive & control 

local  04/2012 jest hasło: 

BlueHydraulics. Dziękujemy 

wszystkim osobom, które 

przesłały rozwiązaną krzyżówkę 

oraz gratulujemy 10 osobom, 

które otrzymały nagrody. 

Międzynarodowe Zawody Pojazdów 
Pneumatycznych PNEUMOBIL 2013

Targi 2013

Rozwiązanie 
 krzyżówki

		Uczestnicy konkursu PNEUMOBIL mają za zadanie zbudować pojazd napędzany pneumatycznie o możli-
wie najwyższych parametrach 


