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Rok 2010 był dla spółki Bosch Rexroth AG powrotem na drogę 
szybkiego wzrostu po kryzysowym roku 2009. Uzyskane wyniki 
sprzedaży, o 22% wyższe niż w roku 2009 oraz o ponad 100% 
wyższy poziom zamówień, pozwalają ocenić rok 2010, jako 
zakończony sukcesem. Ten sukces to wynik nie tylko szybszego 
niż oczekiwano wyjścia firmy ze światowej recesji, ale także 
potwierdzenie trafności kierunków zmian podjętych w spółce 
Bosch Rexroth AG. Konsekwentne przystosowywanie organiza-
cji do spełnienia wymagań rynku i klientów, a także stały nacisk 
na innowacyjność produktów to główne źródła naszego sukcesu.
W roku 2010 firma Bosch Rexroth przeznaczyła 5,3 % wartości 
obrotów, tj. sumę 260 mln euro, na badania i rozwój i wskazała 
tym samym na centralne znaczenie innowacyjności w polityce 
firmy. 131 mln euro zainwestowanych w nowe maszyny i obiekty 
to, mimo znacznego zmniejszenia nakładów w porównaniu 
z latami ubiegłymi, nadal znacząca część przychodów spółki.

Nowe trendy na światowych rynkach napędów i sterowań 
Światowy rynek po kryzysie wskazuje wyraźnie na rozwój 
nowych trendów, które dyktować będą długofalowe zmiany, jak 
również nowe uwarunkowania na rynku. 
Są to przede wszystkim:

przewartościowania w znaczeniu rynków i regionów,•	
silne zróżnicowanie rozwoju branż przemysłu,•	
szybsze niż dotychczas zmiany technologiczne,•	
nowe możliwości biznesowe.•	

Przygotowując się, od wielu już miesięcy, do powyższych wyzwań 
jesteśmy przekonani, że są one dla spółki Bosch Rexroth szansą 
umocnienia pozycji światowego lidera w branży napędów i ste-
rowań.
Rozwój polskiej spółki Bosch Rexroth 
Polska spółka Bosch Rexroth również może zaliczyć rok 2010 
do udanych. Nieznaczny spadek sprzedaży (około 1% w porów-
naniu z rokiem 2009) spowodowany był utrzymującym się od kry-
zysu spadkiem poziomu produkcji wśród polskich producentów 
maszyn budowlanych i rolniczych oraz znacznym ograniczeniem 
eksportu polskiej spółki na rynki Europy Wschodniej. Ponad 30% 

wzrost zamówień, w porównaniu z rokiem 2009, to dobry progno-
styk na rok 2011. Bosch Rexroth w Polsce bierze aktywny udział 
w przemianach zachodzących w koncernie. Ukierunkowanie 
całej naszej organizacji na potrzeby rynku i polskich klientów 
to główny cel nowej struktury pod nazwą Rexroth 2.0. Przygoto-
wanie do nowych wyzwań rynku światowego, także u nas w Polsce 
stanowić będzie główne kryterium doboru partnera w biznesie. 

Polska spółka Bosch Rexroth przygotowana do nowych 
wyzwań
Rozwój gospodarki światowej z rosnącym znaczeniem rynków 
azjatyckich oraz przenoszeniem produkcji do krajów charakte-
ryzujących się niskimi kosztami ma oczywisty wpływ na polską 
gospodarkę. Znaczące chińskie inwestycje w Polsce oraz prze-
noszenie produkcji z krajów charakteryzujących się wysokimi 
kosztami do Polski, to szansa dla firmy Bosch Rexroth  Sp. z o. o. 
Do wykorzystania tej szansy jesteśmy przygotowani lepiej 
od innych, dzięki połączeniu globalnej marki, szerokiej obec-
ności i dużego doświadczenia na rynku, z lokalną pozycją lidera 
w branży napędów i sterowań w Polsce. 
Nowe regulacje dla producentów maszyn samobieżnych zaostrza-
jące restrykcje emisyjne w celu obniżenia do roku 2015 zanieczysz-
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W dniach 5-8 kwietnia w Warszawie 
na targach Automaticon 2011 już po raz 
17-sty spotkali się producenci, dystrybu-
torzy i odbiorcy automatyki, pomiarów 
przemysłowych oraz robotyki. 
W warszawskim centrum Expo XXI zapre-

zentowała się czołówka firm mających 
decydujące znaczenie dla rozwoju nowo-
czesnych technologii, wśród nich także 
firma Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Na stoisku firmy Bosch Rexroth przedsta-
wione zostały rozwiązania umożliwiające 
zwiększenie efektywności energetycznej 
i bezpieczeństwa maszyn. Uwagę zwie-
dzających przyciągnął eksponat prezen-
tujący system camoLine wraz z systemami 
transportowymi VarioFlow oraz TS. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się rów-
nież napędzany sprężonym powietrzem 
samo chód, który był zdobywcą I miejsca 
w konkursie Rexroth Pneumobile 2010, 
w katego riach: najlepszy pojazd Rexroth 

Pneuobile, oryginalność konstrukcji, 
najdłuższy przejechany dystans (9,3 km). 
Konkurs Rexroth Pneumobile organizo-
wany jest od 2008 roku przez Bosch Rexroth 
Kft (Eger) na Węgrzech. Jego uczestnikami 
są studenci uczelni technicznych, mający za 
zadanie zaprojektować i zbudować pojazd, 
o możliwie najwyższej wydajności.
Zapraszamy już teraz do odwiedzenia 
stoiska Bosch Rexroth na targach Kato-
wice 2011 (06-09.09.2011).

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska,  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

KOMENTARZ

czenia spalin o 90% (TIER4), to zadanie 
wymagające współdziałania producentów 
maszyn, producentów silników spalino-
wych, ale także poddostawców zespołów 
napędowych. 
Bosch Rexroth wykorzystując swoje 
doświadczenie na rynku napędów i ste-
rowań oraz doświadczenie elektroników 
z firmy Robert Bosch GmbH oferuje roz-
wiązanie pod nazwą: „Zoptymalizowany 
system hydrauliki roboczej i napędu jazdy 
maszyn roboczych”. System ten sterując 
zarówno systemami hydraulicznymi, jak 
i silnikiem spalinowym pozwala zreduko-
wać o 20% zużycie paliwa, umożliwiając 
minimalizację komponentów łańcucha 
przeniesienia napędu i udostępniając tym 
samym miejsce na rozbudowę systemu 
chłodzenia oraz innych systemów związa-
nych z wymogami emisyjnymi.
Zmiany systemowe i technologiczne w pol-

skiej gospodarce powodują szybkie i nie-
jednokrotnie nieodwracalne upadki jed-
nych branż przemysłu i rosnące znacze-
nie innych. Polska spółka Bosch Rexroth 
szybko i z sukcesem wypełniła, zamówie-
niami z branż aktualnie silnie rozwijają-
cych się, luki zamówieniowe po polskim 
przemyśle stoczniowym, będącym w prze-
szłości jej kluczowym klientem.
Nasze ubiegłoroczne projekty w górni-
ctwie odkrywkowym jak i podziemnym, 
w technice teatralnej czy systemach auto-
matyzacji procesów przemysłowych poka-
zują zarówno szeroką gamę naszej oferty 
produktowej, jak również elastyczność 
naszych inżynierów. 
Doświadczenie, wiedza i zaangażowanie 
pracowników stanowią główną wartość 
naszej spółki. Dzięki nim podejmujemy 
nowe wyzwania rynkowe i liczymy na dal-

sze sukcesy. Dodając do tego podstawowe 
wartości firmy Bosch Rexroth tj. przodu-
jącą światową technologię, partnerstwo 
oraz odpowiedzialność, zrobimy wszystko, 
aby nasze sukcesy przerodziły się w sukces 
wszystkich naszych klientów.  

Kontakt: dr inż. Włodzimierz Bramowicz,  

Dyrektor Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

tel.: +48 22 738 18 01,  

wlodzimierz.bramowicz@boschrexroth.pl

Relacja z targów Automaticon 2011
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Hydrostatyczne układy napędu i sterowania od wielu lat wyko-
rzystywane są w maszynach górnictwa odkrywkowego. Do pod-
stawowych napędów, w których znalazły one zastosowanie, 
należy zaliczyć:

Napędy kół czerpakowych•	 , w których wykorzystywane są wol-
noobrotowe, wysokomomentowe, promieniowo-tłokowe silniki 
hydrauliczne marki Hägglunds. Wyroby marki Hägglunds 
pojawiły się w ofercie Bosch Rexroth po włączeniu firmy Häg-
glunds Drives AB w struktury koncernu w grudniu 2008 roku. 
Zastosowanie ww. silników umożliwiło rozwiązanie wielu 
kwestii technicznych, w tym m. in. związanych ze znacznymi 
masami obciążającymi i coraz dłuższymi wysięgnikami maszyn.
Napędy zwodzenia (przemieszczenia pionowego) wysięg-•	
ników kół czerpakowych, załadowczych i odbierających, 
w których stosowane są, dogodne pod względem eksploata-
cyjnym, cylindry hydrauliczne z tłoczyskami z pokryciem 
ceramicznym, niezwykle odpornym na korozję. Coraz 
częściej zaopatrzone są one w specjalne łożyska, umożliwia-
jące eksploatację ze złożonymi ruchami wysięgników pod-
wieszonych na czopach kulistych.
Napędy obrotu nadwozia i wysięgników•	 , w których wykorzy-
stywane są silniki promieniowo-tłokowe z zamontowanymi 
hamulcami lub zespoły: silnik hydrauliczny tłokowy osiowy 
wraz z przekładnią planetarną wyposażoną w wielopłytkowy 
hamulec wraz z hydraulicznym zwalniakiem (luzownikiem).
Napędy jazdy•	  wykorzystujące przede wszystkim silniki 
tłokowe osiowe i przekładnie planetarne, z odpowiednio 
zamontowanymi zaworami umożliwiające sterowanie elek-
troniczne z wykorzystaniem sterowników typu RC, pracują-
cych podrzędnie do sterownika głównego.

W niektórych maszynach stosowane są również m.in.:
hydrostatyczne układy skrętu, wykorzystujące wymienione •	

wcześniej cylindry Rexroth,
napędy podnoszenia i blokowania w transporterach,•	
układy naciągu lin,•	
układy napędu taśm przenośników i ich centrowania,•	
napędy zwijadeł kablowych,•	
inne dodatkowe napędy, w tym m.in.: napędy unoszenia •	
i poziomowania kabin, sterowania klapami zrzutowymi.

Wszystkie ww. napędy zasilane są pompami lub zespołami 
pomp hydraulicznych, wyposażonych w zawory proporcjonalne 
i układy kontroli temperatury, stanu zanieczyszczenia wkładów 
filtracyjnych oraz poziomu oleju.
Firma Bosch Rexroth jest doświadczonym partnerem, który pro-
ponuje swoim klientom kompleksową usługę obejmującą:

opracowanie projektów poszczególnych układów napędu •	
i sterowania, jako jednolitych układów zbudowanych z ele-
mentów hydraulicznych,
dostawę kompletnych zespołów i elementów hydraulicznych •	
od jednego dostawcy,
montaż, rozruch oraz dokonanie niezbędnych nastaw wspól-•	
nie z producentem maszyny i innymi podwykonawcami,
profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.•	

Przykładami maszyn górniczych wyposażonych w napędy 
hydrostatyczne z zastosowaniem elementów i zespołów marki 
Rexroth są: koparka kompaktowa KWK 250L oraz przenośnik 
samojezdny PGOT 1250.38. Producentem ww. maszyn jest firma 
Fugo S.A. z Konina, a projektantem firma SKW Biuro Projektowo
-Techniczne Sp. z o.o. ze Zgorzelca. 
Firma Bosch Rexroth, zaprojektowała i dostarczyła napędy 
hydrauliczne dla obu maszyn. 
Dla osiągnięcia założonych parametrów konstrukcyjnych ww. 
pojazdów zastosowano następujące układy hydrauliczne:

Bosch Rexroth dostawcą kompletnych napędów 
hydrostatycznych do maszyn w górnictwie 
odkrywkowym
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hydrauliczny zespół zasilania nadwo-•	
zia,
sterowanie i napęd koła czerpako-•	
wego,
sterowanie i napęd obrotu nadwozia,•	
sterowanie i napęd wysięgnika koła •	
czerpakowego,
sterowanie i napęd wysięgnika zała-•	
dowczego,
hydrauliczny zespół zasilania podwo-•	
zia,
sterowanie i napęd jazdą,•	
sterowanie i napęd obrotu wysięgnika •	
załadowczego,
sterowanie i napęd zwijadła kabla.•	

Podstawowe elementy hydraulicz-
nych układów koparki KWK 250L 
W zespole zasilania układu hydrau-
licznego nadwozia zastosowano dwa 
zespoły pomp tłokowych osiowych typu 
A4VSG355 wyposażone w sterowniki sta-
łej mocy, dodatkowe pompy (w tym doła-
dowania) i bloki przepłukiwania.
Oba zespoły pomp napędzane są silni-
kami elektrycznymi o mocy 160 kW.
Pompy umieszczone zostały na oddziel-
nym stelażu w maszynowni przeciwwagi 
obok zbiornika oleju o pojemności 1600 l. 
Na zbiorniku zainstalowano dodatkową 
pompę A4VG28 z regulatorem elektro-
nicznym przeznaczoną do napędu obrotu 
nadwozia oraz zespoły pompowe uzdat-
niania i podgrzewania oleju.
Wyżej wymienione pompy zasilają 
wszystkie układy nadwozia.
W napędzie koła czerpakowego zasto-
sowano wolnoobrotowy, wysokomo-
mentowy silnik promieniowy typu CA 210 
marki Hägglunds, z nabudowanym hamul-
cem BICA13 oraz zespołem czujników 
kąta obrotu.
Do sterowania napędem ww. koła zasto-
sowano zamontowany w jednym bloku, 
układ składający się z hydraulicznych 
zaworów logicznych.
Do napędu obrotu nadwozia wykorzy-
stano również silniki wolnoobrotowe 
CA 100 z hamulcami oraz czujnikami kąta 
obrotu. Na jednym z silników umiesz-
czono blok zaworowy.
Dla sterowania pracą ww. silników zamon-

towano na podeście nadwozia zespół 
zaworowy wyposażony w proporcjonalny 
blok sterowania typu M4-12 oraz dwa 
bloki zaworowe sterujące hamulcami.
W napędach zwodzenia wysięgników wyko-
rzystano jednostronnego działania hydrau-
liczne cylindry nurnikowe i dwustronnego 
działania cylindry tłokowe z tłoczyskami 
pokrytymi warstwą ceramiczną oraz nabu-
dowanymi blokami zaworowymi. 
Cylindry zamontowane pod taśmociągami 
dodatkowo zabezpieczono przesuwnymi 
osłonami przed mechanicznymi uszko-

dzeniami.

Obrót wysięgnika załadowczego umożli-
wiają dwie przekładnie planetarne typu 
GFB 0060 napędzane silnikami osiowymi 
typu A2FE56. Do sterowania pracą tych 
napędów użyto również proporcjonal-
nych bloków typu M4-12 oraz bloku 
zaworowego do sterowania hamulcami 
przekładni planetarnych.

W podobny sposób zrealizowano napęd 
jazdy stosując przekładnie planetarne 
typu GFT 220 z wbudowanymi silnikami 
A2FE160. 
Na podwoziu w pobliżu wciągarki umiesz-
czono hydrauliczny blok zaworowy ste-
rujący pracą silnika promieniowego typu 

MR 1800, zastosowanego do napędu zwi-
jadła kabla.

W ww. bloku zastosowano m.in. rozdzie-
lacz proporcjonalny, kompensator ciś-
nienia, ciśnieniowy zawór maksymalny, 
rozdzielacze suwakowe oraz ciśnieniowy 
zawór proporcjonalny. Daje to możliwość 
sterowania zwijadłem w każdy wymagany 
sposób, w tym również i ręczny.

Kontakt: mgr inż. Antoni Lempart,  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 21,  

antoni.lempart@boschrexroth.pl

		Zespół zasilający PGO

		Przekładnia planetarna napędu jazdy 
z wbudowanym silnikiem A2FE160

	Cylinder hydrauliczny zwodzenia wysięg-
nika PGOT 1250.38

	Cylinder hydrauliczny zwodzenia wysięg-
nika koła czerpakowego KWK250L w trakcie 
montażu
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Firma Cersanit będąca największym pro-
ducentem wyrobów ceramiki sanitarnej 
w kraju postanowiła zautomatyzować 
dotychczasowy proces produkcji. Pro-
dukcja misek klejonych w ich zakładzie 
produkcyjnym odbywała się do niedawna 
ręcznie, co powodowało duże straty 
i odpady, zwłaszcza w czasie procesu kle-
jenia. Firma Cersanit przedstawiła własną 
koncepcję produkcji, a na jej podstawie 
firma Bosch Rexroth podjęła się opraco-
wania układu automatyzacji linii produk-
cyjnych misek klejonych. Projekt zreali-
zowany został przez firmę Bosch Rexroth 
Sp. z o. o. przy współpracy z firmą Remzel, 
wykonawcą części mechanicznej, elek-
trycznej i montażu. 

Linie produkcyjne zakładu w Krasnym Sta-
wie podzielone są na dwie części:

ława do odlewania wewnętrznej części •	
(ŁW),  
ława do odlewania zewnętrznej części •	
(ŁZ).  

Odlew wewnętrzny po wyjęciu z formy tra-
fia na ławę zewnętrzną, która pełni dwie 
funkcje:

funkcję odlewania wyrobu zewnętrz-•	
nego, 
funkcję sklejania obu części w wyrób •	
finalny.

Do napędu linii produkcyjnych użyto 
mechanizmu śrubowego z przekładnią 
ślimakową i silnikiem 3 kW, 1500  obr/min.
Do dokładnego zacisku użyto siłowników 
pneumatycznych o średnicy 80 mm i skoku 
100 mm, które sterowane są za pomocą 
wysp zaworowych HF04… Ze względu 
na wymogi technologii produkcji konieczne 
było zastosowanie w wyspach HF04… 
dwóch obiegów ciśnienia: 

do zacisku przy odlewaniu – większa •	
siła - 6 bar, 
do zacisku przy klejeniu – mniejsza siła •	
- 3 bar.

Manipulator wyjmujący wyroby z formy 
sterowany jest ręcznie za pomocą zawo-
rów 5/2 i dodatkowo wyposażony jest 
w dwuręczne zawory bezpieczeństwa. 
Główny siłownik pneumatyczny zain-
stalowany w manipulatorze to siłownik 

 PRA-DN125 o skoku 550 mm. Maszyna 
wyposażona jest również w siłowniki 
pomocnicze - zaciskowe DN 40x40. Pro-
wadzenie stołu zapewniają wałki o śred-
nicy ф = 40 mm z łożyskami liniowymi.
W ciągu transportowym ze względów 
technologicznych konieczny był obrót 
wyrobu o 180°. W tym celu zaprojekto-
wano i wykonano manipulator obrotowy 
wyrobów.
Obrót realizowany jest za pomocą sil-
nika z przekładnią ślimakową, natomiast 
zacisk z zadaną siłą realizowany jest przy 
pomocy siłowników pneumatycznych ste-
rowanych wyspą zaworową.
Równoległość stołów podczas ścisku zape-
wniają prowadnice.
Do rozładunku wyrobów z ciągu transpor-
towego na wózki magazynowe służą dwa 
balansery.
Całość inwestycji, tj. od zatwierdzenia 
projektu do uruchomienia produkcji, 
zrealizowano w siedem miesięcy. Obec-
nie realizowany jest następny etap, który 
zakończony zostanie we wrześniu br.

Kontakt: mgr inż. Tomasz Batsch, Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 17 865 86 07, tomasz.batsch@boschrexroth.pl
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TECHNIKA MONTAŻU PÓŁPRZEWODNIKÓW I SOLARÓW

Automatyzacja produkcji misek 
klejonych w zakładzie Cersanit

	Widok na linie wewnętrzne i zewnętrzne; 
w środku sklejone wyroby - gotowe do susze-
nia i wypalania

	Wyspa zaworowa HF04

	Obrotnica

	Manipulator wyjmujący odlew 
(wewnętrzny) z formy

1

6

8

4

5

3

2

9
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1. Korpus
2. Prowadnica podajnika
3. Siłownik podajnika
4. Podajnik górny
5. Podajnik dolny
6. Płyta zderzaka

7. Napęd podajnika górnego
8. Napęd podajnika dolnego
9. Napęd korpusu
10. Podstawa
11. Szafka sterownicza
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Firma Bosch Rexroth rozszerzyła zestaw 
funkcji serwonapędów IndraDrive Cs 
o funkcję bezpiecznego odłączenia 
momentu - STO (Safe Torque Off). Serwo-
napędy wyposażone w ww. funkcję prze-
szły pomyślnie procedurę certyfikacji we 
wrześniu 2010, wraz z funkcją bezpiecz-
nego sterowania hamulcem - SBC (Safe 
Brake Control).

Rodzina kompaktowych napędów Indra-
Drive Cs jest ukierunkowana na zastoso-
wania w zakresie mocy od 0,1 kW do 9 kW. 
Napędy wyposażone w port komunika-
cyjny Multi-Ethernet zapewniają rozbu-
dowaną funkcjonalność przy niewielkiej 
ilości zajmowanego miejsca. 

Po zakończeniu certyfikacji, serwona-
pędy IndraDrive Cs wyposażone w funk-
cje STO/SBC spełniają wymagania Cat 4 
PL e określone w normie EN ISO 13849-1, 
a także wymagania SIL 3 według normy 
EN 62061. 

Gdy funkcja STO jest aktywna, napęd natychmiast odcina prąd 
generujący moment i pole magnetyczne w silniku. Eliminuje 
to możliwość niezamierzonego ruchu silnika po zatrzymaniu 
maszyny. W chwili uruchomienia funkcji STO w napędzie akty-
wowana jest funkcja SBC, która uruchamia hamulec silnika, 
zapewniając dodatkową mechaniczną blokadę uniemożliwia-
jącą uruchomienie silnika. 
Nowe funkcje bezpieczeństwa dostępne są dla wszystkich typów 
i wielkości napędów rodziny IndraDrive Cs, także w najnowszym 
wykonaniu „ECONOMY”. Te kompaktowe, tańsze urządzenia 
będące członkami rodziny serwonapędów IndraDrive zapew-
niają realizację wszystkich istotnych funkcji serwonapędów 
i nadają się do większości zastosowań serwosterowania. 

Kontakt: mgr inż. Marek Gaj, Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 660 409 456, marek.gaj@boschrexroth.pl

Firma Bosch Rexroth wprowadziła na rynek prawdziwą jednostkę 
mocy, elastyczny motoreduktor CBT Tandem marki Hägglunds 
o mocy szczytowej do 5 MW. Pomimo swojej mocy, silnik w konfi-
guracji tandemu pozostaje relatywnie kompaktowy i lekki – kom-
binacja bardzo przydatna w przemyśle procesowym i w sektorze 
energii odnawialnych. 
Tandem CBT bazuje na sprawdzonych i cieszących się dużą popu-
larnością silnikach kompaktowych Hägglunds Compact CBT. Sil-
niki te doskonale nadają się do aplikacji, w których wymagana jest 
bardzo wysoka moc. Zostały one tak zaprojektowane, aby osiągać 
wysoki moment obrotowy przy względnie wysokiej prędkości 
obrotowej. Wykonanie tandemu pozwala na połączenie dwóch 
silników, w celu stworzenia bardzo wydajnej i wielostronnej jed-
nostki. W zależności od aplikacji i krzywej obciążenia, dla których 
urządzenie musi być optymalizowane, dobierana jest odpowied-
nia kombinacja silników Hägglunds CBT. Mała liczba elementów 
pozwala na duży wybór wariantów i opcji. 
CBT Tandem składa się z silnika czołowego, silnika tylnego oraz 
z zestawu montażowego tandem, który łączy ze sobą komponenty. 
Jednostka tandem, składająca się z pary największych dostępnych 
silników, do których dobudowany jest CBT560, ma moc szczytową 
do 5 MW i moc ciągłą około 2 MW. Mimo to masa kombinacji obu 
silników jest względnie niewielka. 
Wysoka elastyczność i prosta konfiguracja to bardzo ważne zalety 
jednostek tandemowych, zwłaszcza gdy stosowane są w szczegól-
nie wymagających aplikacjach, takich jak reaktory w przemyśle 
chemicznym lub mieszalniki gumy. Dzięki kompaktowej budo-
wie i wysokiej mocy jednostki wykorzystywane są w instalacjach 
do uzyskania energii odnawialnych, takich jak siłownie wiatrowe 
lub falowe. 

Kontakt: mgr inż. Silvester Nowakowski, Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 32 363 51 14, silvester.nowakowski@boschrexroth.pl

Nowe funkcje techniki 
bezpieczeństwa w napę-
dach IndraDrive Cs

Motoreduktor  
o podwójnej mocy – 
lekki i elastyczny 

		Nowa linia serwonapędów IndraDrive Cs 
oferuje nowe funkcje: STO oraz SBC

		Motoreduktor CBT tandem marki Hägglunds
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Modułowe bloki typu ED – nowe 
możliwości aplikacji
W szerokiej ofercie wyrobów Bosch 
Rexroth pojawiły się rozdzielacze modu-
łowe (sekcyjne) o handlowym oznacze-
niu ED. Stanowią one uzupełnienie oferty 
w segmencie rozdzielaczy o przepływach 
do 80 L/min i o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 310 bar. 
Rozdzielacz typu ED został nagrodzony 
w zorganizowanym przez miesięcznik 
„Napędy i Sterowanie” konkursie pt. Pro-
dukt Roku 2011 w kategorii „Systemy 
sterowania procesami i układami”. Jedną 
z jego istotnych zalet jest wszechstronność 
w zastosowaniach, która daje możliwość 
wykorzystywania go zarówno w aplika-
cjach mobilnych, jak i hydraulice przemy-
słowej. Modułowa i zwarta budowa w połą-
czeniu z wysoką funkcjonalnością pozwala 
na szybką i eleastyczną realizację różno-
rodnych wymagań klientów.
Interesującym rozwiązaniem jest możli-
wość łączenia rozdzielaczy typu ED z innymi 
konfigurowalnymi rozdzielaczami typu 
M4-12 oraz M4-15. Bloki z elementów ED 
mogą być montowane w konfiguracji do 10 
sekcji roboczych. Korzystne cenowo bloki 
są przystosowane do pracy w różnych ukła-
dach hydraulicznych ze sterowaniem dła-

wieniowym, Load Sensing oraz LUDV. Mogą 
pracować zarówno w układach z pompami 
o stałej wydajności (pomy zębate), jak też 
z pompami o zmiennej wydajności (pompy 
wielotłoczkowe).
Rozdzielacze typu ED są sklasyfikowane 
w 5 grupach w zależności od wartości natę-
żenia przepływu oraz typu układu w jakim 
pracują:

EDB – NG4 (20 L/min),•	
ED1 – NG6 (30 L/min),•	
ED2 - NG6 (50 L/min),•	
EDC – NG6 60 L/min) – LUDV,•	
EDD – NG 10 (80 L/min) – dostępny •	
od 2012 roku.

Grupy te odpowiadają standardowym wiel-
kościom w układach hydraulicznych.

Bloki ED składają się z:
płyty wejściowej,•	
sekcji roboczych z możliwością nabu-•	
dowania dodatkowych zaworów spe-
cjalnych,
sterowania ręcznego, elektrycznego on/•	
off od 12 do 48 VDC oraz 24 do 230 VAC, 
elektrycznego proporcjonalnego 12 i 24 
VDC, hydraulicznego oraz pneumatycz-
nego,

zaworów specjalnych: zamków, zawo-•	
rów hamujących, regulatorów prze-
pływu lub zaworów odcinających,
płyt pośrednich specjalnych,•	
płyt końcowych.•	

Niewątpliwą zaletą rodziny rozdzielaczy 
typu ED jest możliwość łączenia ze sobą 
poszczególnych sekcji rozdzielacza nie-
zależnie od wielkości nominalnej (roz-
staw otworów pod szpilki mocujące dla 
wszystkich wielkości od NG4, poprzez NG6 
do NG10 jest taki sam).
Rozdzielacze ED znajdują zastosowanie w:

maszynach budowlanych (żurawiach •	
i podnośnikach, minikoparkach, mini-
ładowarkach),
wózkach widłowych i telehandlerach,•	
maszynach rolniczych (kombajnach, •	
opryskiwaczach, prasach, owijarkach, 
kosiarkach, siewnikach i innych),
maszynach komunalnych (zamiatar-•	
kach, śmieciarkach, wozach asenizacyj-
nych, hakowcach, wozach WOD-KAN),
maszynach lotniskowych,•	
wiertnicach,•	
aplikacjach hydrauliki przemysłowej.•	

Rozdzielacze ED montowane są obecnie 
w serwisie firmy Bosch Rexroth w Warsza-
wie. Magazyn podstawowych elementów 
umożliwia szybką realizację potrzeb klien-
tów zwłaszcza w zakresie wykonania blo-
ków do aplikacji prototypowych.
W ramach projektu bloków ED stworzony 
został również konfigurator, przy pomocy 
którego można szybko wygenerować sche-
mat hydrauliczny i specyfikację oferowa-
nego bloku. Dostępna jest także biblioteka 
rysunków 3D.

Kontakt: mgr inż. Paweł Momot, Bosch Rexroth, Polska 
tel.: +48 22 738 18 62, pawel.momot@boschrexroth.pl

		Blok ED

		Rozdzielacz typu ED

jednostkowa powierzchnia montażowa

śruby
mocujące

płyta 
wejściowa

płyta 
wyjściowa
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5 marca bieżącego roku 
na Wydziale Mechatroniki Poli-
techniki Warszawskiej odbył 
się turniej robotów mobilnych - 
Robomaticon. Jednym ze spon-
sorów tego wydarzenia była 
firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
Konkurs rozgrywał się w 3 kon-
kurencjach: 

MiniSumo – walki półkilo-•	
gramowych, automatycz-
nych pojazdów, których 
celem była lokalizacja 
przeciwnika i zepchnięcie 
go z ringu, 
LineFollower – jak najszyb-•	
sze pokonanie przez roboty 
zawiłej trasy,
MicroMouse – zmagania •	
mechanicznych myszy 
szukających wyjścia z labi-
ryntu.

Do zawodów przystąpiło 

ponad 100 pasjonatów robo-
tyki z różnych uczelni tech-
nicznych w Polsce. W ww. kon-
kurencjach zaprezentowano 
blisko 70 robotów. W trakcie 
imprezy zawodnicy mieli 
również okazję wysłuchać 
prezentacji dotyczącej firmy 
Bosch Rexroth oraz wykładu 
prof. Mariusza Olszewskiego 

nt. „O co chodzi w mechatro-
nice i robotronice”.
Według organizatorów konkurs 
okazał się strzałem w dziesiątkę 
– kolejna edycja już za rok.

Kontakt: Dorota Biedź,  
Bosch Rexroth, Polska 
tel.: +48 22 738 18 81 
external.dorota.biedz@boschrexroth.pl

Firma Bosch Rexroth ści-
śle współpracuje z uczel-
niami technicznymi w Polsce 
i wspiera rozwój nowoczesnej 
technologii wśród studentów.

Jedną z zaprzyjaźnionych 
uczelni jest Wojska Akademia 
Techniczna (WAT). Wydział 
Mechaniczny WAT’u organi-
zuje co roku Międzynarodowe 
Seminarium Kół Naukowych 
Mechaników, na które przyjeż-
dżają przedstawiciele uczelni 
technicznych, zarówno z Pol-

ski jak i z zagranicy. W dniach 
11-13.05.2011 odbyła się 
jubileuszowa, XXX edycja 
tego spotkania. Firma Bosch 
Rexroth wsparła finansowo 
to szczytne przedsięwzięcie. 
Podczas seminarium przy-
pomniana została 30-letnia 
historia organizowanych spot-
kań, a następnie, jak co roku, 
zaprezentowane zostały naj-
ciekawsze prace naukowe. 
Najlepszym studentom i dok-
torantom przyznane zostały 
nagrody, które wręczał Dzie-

kan Wydziału Mechanicz-
nego, dr hab. inż. Zdzisław 
Bogdanowicz wraz z Kierow-
nikiem Działu Marketingu 
firmy Bosch Rexroth, Magda-
leną Chmielewską. Serdecz-
nie gratulujemy wszystkim 
laureatom!

WYDARZENIA

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.

12 maja br. w Warszawie odbyła 

się konferencja prasowa zorga-

nizowana przez Grupę Bosch 

w Polsce. W poszczególnych 

wystąpieniach prezesi spółek: 

Robert Bosch i Bosch Rexroth 

oraz Dyrektorzy Techniki Grzew-

czej Buderus i Fabryki Układów 

Hamulcowych Robert Bosch we 

Wrocławiu prezentowali wyniki 

Grupy Bosch na świecie i w Pol-

sce za rok 2010 oraz przedsta-

wili strategię na rok 2011. 

Grupa Bosch, reprezentowana 

jest dzisiaj przez ponad 350 

spółek zależnych i regionalnych 

w 60 krajach świata. W tym roku 

obchodzi ona podwójny 

jubileusz: 125-lecie istnienia 

firmy i 150. rocznicę urodzin jej 

założyciela, Roberta Boscha.

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

Konferencja  
prasowa Grupy 
Bosch w Polsce

Bosch Rexroth sponsorem  
konkursu Robomaticon

Warto inwestować  
w potencjał młodych inżynierów


