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„Rok finansowy 2011 dowodzi, że przyjęty przez firmę Bosch 
Rexroth w roku 2010 nowy kierunek strategiczny jest słuszny. 
We wszystkich regionach i jednostkach biznesowych mogliśmy 
wyraźnie przyspieszyć”, tak w dniu 24.04.2012 r. podczas Między
narodowych Targów Hanowerskich rozpoczął doroczną konferencję 
prasową dr Karl Tragl, prezes zarządu spółki Bosch Rexroth AG.

Wartość otrzymanych zamówień na koniec 2011 roku osiągnęła 
poziom 7,2 miliarda euro, przekraczając o 22%, i tak bardzo już 
wysoką, wartość z roku poprzedniego. Rok 2012 firma Bosch 
Rexroth rozpoczęła z imponującą liczbą zamówień i mimo spowol-
nionego rozwoju w branży budowy maszyn i urządzeń w Niem-
czech w pierwszym kwartale 2012 roku oraz wolniejszego wzrostu 
w Chinach pozwala to na spojrzenie w przyszłość z ostrożnym opty-
mizmem. Optymizm ten wzmacniają ponadto pozytywne impulsy, 
które docierają z Brazylii, Rosji, Indii oraz poprawa koniunktury 
w USA. „W tych warunkach rynkowych firma Bosch Rexroth będzie 
kontynuować w roku 2012 odnotowany w minionych latach wzrost, 
zgodnie z nakreślonymi planami perspektywicznymi - nawet, jeśli 
wynik nie będzie tak dobry, jak w roku 2011”, twierdzi dr Tragl.

Dalszy wzrost sprzedaży w rozwijających się regionach
W roku 2011 firma Bosch Rexroth mogła wyraźnie przyspie-
szyć we wszystkich regionach świata. Do prawie 25-procen-
towego wzrostu obrotów w Niemczech przyczyniła się silna 
poprawa koniunktury w sektorze budowy maszyn. W Europie 
poza Niemcami przedsiębiorstwo odnotowało wzrost o ponad 

33%. W regionie Azji i Pacyfiku firma Bosch Rexroth kontynu-
owała wysoką dynamikę rozwoju minionych lat, odnotowując 
ponad 26-procentowy wzrost. W Indiach obroty w roku 2011 
wzrosły nawet powyżej 34%. Oznacza to prawie trzykrotny 
wzrost na tym rynku od roku 2005. W Chinach po raz pierwszy 
został niemalże przekroczony próg miliarda euro. Do sukcesu 
przedsiębiorstwa przyczynił się również ponad 20-procen-
towy wzrost obrotów w Ameryce Północnej i Południowej.
„Mogliśmy osiągnąć ten wzrost dzięki utrzymaniu na pokładzie 
kluczowej załogi w czasie kryzysu oraz dużym inwestycjom 
w dodatkowe moce produkcyjne i w pracowników, jakie poczy-
niliśmy w minionych latach”, powiedział dr Tragl. 
Pomyślny rozwój interesów spowodował wzrost zatrudnienia 
w firmie Bosch Rexroth o niemal 3 500 osób, dzięki czemu liczba 
pracowników na koniec roku wzrosła do ponad 38 000. 

Rozwój wszystkich sektorów przedsiębiorstwa 
Wszystkie trzy sektory przedsiębiorstwa przyczyniły się do jego 
rozwoju: sektor Mobile Applications (rozwiązań mobilnych) miał 
największy wkład i umocnił swoją pozycję lidera na światowym 
rynku. Sektor Industrial Applications (rozwiązań przemysłowych) 
mógł wyraźnie przyspieszyć w niemal wszystkich branżach budowy 
maszyn i urządzeń. Sektor wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii poszerzył paletę produktów w zakresie rozwiązań związa-
nych z przekładniami i napędami dla elektrowni wiatrowych o usługi 
(na przykład zdalna kontrola nad eksploatacją), które przyczyniają 
się do eliminowania przestojów. 

Dzięki silnemu wzrostowi firma Bosch Rexroth 
osiąga rekordowy poziom obrotów
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W roku 2011 kontynuowano przenoszenie 
znaczącej części działalności biznesowej 
w kierunku Azji oraz Ameryki Południo-
wej. Firma Bosch Rexroth konsekwentnie 
poszerzała tam wzrost sprzedaży swo-
ich produktów, stwarzając równocześnie 
dodatkowe potencjały produkcyjne. 
Ogromne nakłady – łącznie ponad 312 mln 
euro – firma Bosch Rexroth przeznaczyła 
na prace badawczo-rozwojowe. Wyjście 
naprzeciw nowym wyzwaniom rynków 
związanym z zaostrzeniem norm emisyj-
nych, energooszczędnością czy też reduk-
cją wszystkich kosztów obsługi maszyn 
to wyzwania dla producentów maszyn, 
które podejmujemy razem z nimi. Nasze 
nakłady na prace badawczo-rozwojowe 
są skierowane przede wszystkim na elek-
tronizację wszystkich technologii napędo-
wych, a także dywersyfikację produktów 
odpowiednio do regionalnych potrzeb. 

Uwarunkowania działalności firmy 
Bosch Rexroth w Polsce
Rynek polski mimo znacznego stabilnego 
wzrostu PKB, rosnącej konsumpcji oraz 
znaczącego wzrostu produkcji przemy-
słowej dóbr konsumpcyjnych odnotował, 
odmiennie od naszych zachodnich i połu-
dniowych sąsiadów, nieznaczny spadek 
w porównaniu z rokiem poprzednim w pro-
dukcji maszyn i urządzeń, tj. w obszarze 
stanowiącym główny rynek dla produ któw 
firmy Bosch Rexroth. Dlatego też poziom 
sprzedaży w wysokości 126 mln PLN 
odnotowany przez Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
w roku 2011 zawdzięczamy przede wszyst-
kim konsekwencji w realizacji strategii 
zaspokajania kompleksowych potrzeb 
klienta w branży napędów i sterowań oraz 

koncentracji na branżach nadal stabilnie 
się rozwijających. 
17-procentowy wzrost obrotów spółki, 
w porównaniu z rokiem 2010, to efekt 
wykorzystania większości szans i proje-
któw, szczególnie w branżach maszyn 
górniczych, energetyce, przemyśle środ-
ków transportu, ale także w realizowanych 
w Polsce inwestycjach infrastrukturalnych. 
Firma Bosch Rexroth w Polsce to stabilny, 
zatrudniający 136 osób partner wszędzie 
tam, gdzie istnieje potrzeba niezawo-
dnych, spełniających wszystkie  specyficzne 
wymagania eksploatacyjne systemów 
napędowych. Nasi inżynierowie operu-
jący z siedmiu biur regionalnych, wsparci 
specjalistycznymi centrami kompetencyj-
nymi istniejącymi w Gdańsku, Warszawie 
i  Czeladzi oraz całym systemowym zaple-
czem firmy Bosch Rexroth, już na etapie 
projektu nowo powstających czy moder-
nizowanych maszyn i urządzeń są do dys-
pozycji wszystkich blisko 3000 naszych 
klientów. Przygotowane i  dostarczone 
przez nas kompletne systemy napędowe 
posiadają wszelkie dopuszczenia i certy-
fikaty. Wykorzystując najwyższej jakości 
produkty firmy Bosch Rexroth proponu-
jemy każdorazowo optymalne z punktu 
widzenia klienta indywidualne rozwiąza-
nia. Pozwala to naszym klientom zarówno 
skrócić czas przygotowania swojego pro-
duktu, jak również znacznie ograniczyć 
bądź wręcz wyeliminować ryzyka zwią-
zane z pracami badawczo-rozwojowymi. 

Kontakt: dr inż. Włodzimierz Bramowicz 

Dyrektor Bosch Rexroth Sp. z o.o.  

tel.: +48 22 738 18 02  

wlodzimierz.bramowicz@boschrexroth.pl
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	Wyniki spółki Bosch Rexroth AG za rok 2011

Zmiana struktury organizacyjnej polega
jąca na połączeniu branży hydraulicznej, 
pneumatycznej, techniki przemieszczeń 
liniowych i montażu oraz regulowanych 
napędów elektrycznych w jedną całość 
ukierunkowaną na branże przemysłowe 
pozwoliła firmie Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
wkroczyć na wyższy poziom współpracy 
z klientami. Klienci coraz chętniej powie
rzają nam tworzenie układów automatyki 
według najnowszych trendów stylisty
cznych uwzględniających surowe normy 
bezpieczeństwa.
Dodatkowo doświadczenie zdobyte w ciągu 
wielu lat działalności na rynku umożliwia 
firmie Bosch Rexroth współpracę z klien-
tami na różnych etapach powstawania 
maszyn, począwszy od pomysłu, poprzez 
projekt, dobór, a potem dostawę kompo-
nentów, aż do końcowego efektu, jakim jest 
uruchomienie i oddanie układów automa-
tyki do eksploatacji. 
Z zalet nowej strategii, zwanej strategią 
Rexroth 2.0, korzysta już wielu producen-
tów maszyn i urządzeń z naszego kraju. 
Wśród nich jest między innymi firma 
Backer OBR Sp. z o.o., która jest najwię-
kszym producentem grzałek  elektrycznych 
w kraju. Jest ona kontynuatorem myśli 
technicznej Christiana Backera, człowieka, 
który w roku 1921 opatentował technologię 
produkcji rurkowego elementu grzejnego 
używanego do dnia dzisiejszego w przemy-
śle, a przede wszystkim w urządzeniach, 
które używamy w życiu codziennym.
Poza rurkowymi elementami grzejnymi 
w ofercie firmy Backer OBR znajdują się: 
• foliowe elementy grzejne stosowane 

w przemyśle motoryzacyjnym, 
• gołoskrętkowe elementy grzejne 

stosowane do podgrzewania powie-
trza,

• układy sterujące i wiązki kablowe,
• rezystory mocy i potencjometry,
• specjalne elementy grzejne.
Tak bogaty wachlarz produktów wymaga 
ciągłego dostosowywania parku maszy-
nowego do nowych wzorów elementów 
grzejnych związanych z wymogami odbior-

Zatrudnienie:
38384

Badania i rozwój:
312,2 mln ¤

Inwestycje:
281 mln ¤

Łączna sprzedaż:
6,444 mld ¤

Niemcy: 
19718

Europa (bez Niemiec): 
9093

Azja/Afryka/Australia: 
6205

Obie Ameryki: 
3338

Wydatki jako 
% sprzedaży: 
4,8 %

Wydatki jako 
% sprzedaży: 
4,4 %

Niemcy: 
1,563 mld ¤

Europa (bez Niemiec): 
2,163 mld ¤

Azja/Afryka/Australia: 
1,716 mln ¤

Obie Ameryki: 
1,001 mln ¤
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ców. Ma to bezpośrednie przełożenie 
na wygląd i estetykę produktu końcowego 
(np. kuchenne płyty grzejne czy piekarniki 
elektryczne). Z tego powodu modernizacja 
i budowa nowych stanowisk produkcyjnych 
jest dużym wyzwaniem dla działu projekto-
wo-konstrukcyjnego firmy Backer OBR.
Jednym z ostatnio zrealizowanych projektów 
była prasa do obciskania strzemion utrzy-
mujących w odpowiedniej odległości zwoje 
grzałki. Grzejniki tego typu wraz z wentyla-
torem umieszczonym pomiędzy jej zwojami 
zapewniają utrzymanie wewnątrz komory 
piekarnika równomiernej cyrkulacji gorą-
cego powietrza, z możliwością regulacji 
temperatury w zakresie 50 – 280°C. Cyrkula-
cja powietrza umożliwia przygotowywanie 
potraw na kilku poziomach równocześnie. 

Pieczenie w strumieniu gorącego powietrza 
pozwala na obniżenie temperatury w pie-
karniku oraz na skrócenie czasu wypieku, 
a przez to zmniejszenie zużycia energii. 
System ten wpływa również na zmniejsze-
nie stopnia zabrudzenia komory pie karnika 
oraz na polepszenie walorów smakowych 
potraw po przez ograniczenie wypływu 
tłuszczów i soków. Tego typu elementy uży-
wane są już standardowo w piekarnikach 
elektrycznych, jest to tzw. termoobieg. 
Układy automatyki tego stanowiska skła-
dają się z dwóch układów: hydraulicznego 
i pneumatycznego.

Układ hydrauliczny tej aplikacji wykonany 
został zgodnie w wytycznymi II klasy bez-
pieczeństwa opisywanej w normie PN-EN 
954-1 i bazuje na:
• kompaktowym zasilaczu hydraulicz-

nym typu ABSKG-40 z:
– pompą zębatą AZPB-22 o wydatku 

q= 4,5 l/min i ciśnieniu roboczym 
120 bar, 

– pływakowym czujnikiem poziomu 
oleju ABZM… z układem monitorowa-
nia temperatury czynnika roboczego,

– rozdzielaczem hydraulicznym serii 
4WE6G z układem monitorowania 
pozycji tłoczka, spełniającego 
zalecenia powyższej normy w zakre-
sie sprawowania kontroli w trybie 
automatycznym lub ręcznym przez 
system sterowania maszyny,

– zaworem przelewowym DBDS6K1X,
– kompaktową chłodnicą,

• cylindrze hydraulicznym serii 
CDL1MP5/100/56/100 – jako głównym 
elemencie wykonawczym procesu 
obciskania, 

• manualnym reduktorze ciśnienia 
DR6DP1-5x….,

• elektronicznym czujniku ciśnienia 
HEDE10A1-2X z programowalnymi 
punk tami sygnalizacji ciśnienia oraz 
z wi zu alizacją jego rzeczywistej wartości.

Układ pneumatyczny tego stanowiska odpo-
wiada za sterowanie osłoną przestrzeni 

roboczej maszyny zabezpieczającej pra-
cownika przed przypadkowym włożeniem 
ręki w trakcie trwania procesu obciskania.
 
W skład układu pneumatycznego wchodzą: 
• zespół przygotowania sprężonego 

powierza AS2 FRL z ręcznym zaworem 
odcinającym oraz układem powolnego 
narastania ciśnienia typu SOFT START 
wraz z elektrycznym zaworem awaryj-
nego zrzutu powietrza z układu,

• zawór serii TC08, 
• siłownik MNI wzmocniony prowadnicą 

typu H.

Połączenie poszczególnych branż produ-
ktowych w jedną strukturę organizacyjną 
przynosi naszym kontrahentom relatywne 
korzyści. Jest to możliwe dzięki ścisłej 
współpracy inżynierów aplikacyjnych firmy 
Bosch Rexroth z działami konstrukcyjnymi 
producentów maszyn na etapie projekto-
wania i asyście przy uruchomieniach ukła-
dów automatyki. Dzięki temu nasi klienci 
oszczędzają czas oraz otrzymują gwarancję 
funkcjonalności dostarczanych układów 
i pewność, że ich maszyny bazują na kompo-
nentach wykonanych w najwyższej jakości 
oraz wykorzystujących najnowsze dostępne 
technologie.

Kontakt: mgr inż. Sławomir Kowalski 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 91 483 67 82  

slawomir.kowalski@boschrexroth.pl

Integracja branż              wg Rexroth 2.0 ukłonem w stronę klientów 

		Prasa do obciskania strzemion z grzejni-
kiem w uchwycie

		Rozdzielacz hydrauliczny serii 4WE6G 
z układem monitorowania pozycji tłoczka 

		Cylinder hydrauliczny 
CDL1MP5/100/56/100D1X/B1CFUMWW
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Specjalnie skonstruowana dla segmentu 
mniejszych ciągników pompa osiowa 
o zmiennej wydajności A1VO zmniej-
sza zużycie oleju napędowego nawet 
do 10 000 litrów w ciągu całego okresu 
użytkowania maszyny wynoszącego 
6 000 roboczogodzin. Różnica w cenie 
nowej pompy A1VO o zmiennej wydajno-
ści w porównaniu do pomp o stałej wydaj-
ności zmniejsza się tak bardzo, że po raz 
pierwszy pozwala na ekonomiczne przej-
ście ze stosowanego dotychczas systemu 
Open-Center-Design na system Load-
Sensing. Rozwiązanie to wykorzystuje 
moc hydrauliczną w zależności od jej 
zapotrzebowania. Symulacje prowa-
dzone z często stosowanym na rynku sil-
nikiem Diesla o mocy 90 KM potwierdzają 
oszczędność zużycia paliwa pomiędzy 
10 a 15% na jedną roboczogodzinę przy 
pracy w trybie mieszanym. 
W większych ciągnikach system Load-
Sensing przyjął się już w dużym stopniu 
jako technologia zmniejszająca zużycie 
paliwa i emisję spalin. Dla bardzo wrażli-
wego na ceny segmentu małych ciągników 
technologia ta, jak dotychczas, była zbyt 
kosztowna. W związku z tym firma Bosch 
Rexroth podczas konstruowania nowej 
pompy o zmiennej wydajności A1VO 
uwzględniła potrzeby tego segmentu 
rynku - m.in. poprzez ulokowanie wszyst-
kich przyłączy w płycie przyłączeniowej 
i wyraźne zmniejszenie różnorodności 
typów. Upraszcza to produkcję i przyczy-
nia się do tego, że dla segmentu małych 
ciągników osiągnięty zostaje odpowiedni 
stosunek ceny do wydajności. 
Aby ułatwić producentom ciągników 
zastosowanie nowej pompy, A1VO przy-
pomina wymiarami i danymi techni-
cznymi pompy o stałej wydajności, które 

dotychczas były przez nich stosowane. 
Przy objętości 35 cm3 jest ona obliczona 
na prędkość obrotową do 3 000 obr/min. 
Pompa o zmiennej wydajności osiąga 
ciśnienie robocze 250 bar oraz ciśnienie 
szczytowe nawet do 315 bar i wydajność 
do 105 l/min. Współczynnik sprawno-
ści wynosi blisko 90%. Żywotność jest 
porównywalna z wariantami A10VO 
i A10VNO stosowanymi w dużych cią-
gnikach. 
Na podstawie obszernych symulacji 
z wykorzystaniem oryginalnych danych 
pochodzących z charakterystyki popu-
larnego na rynku silnika Diesla o mocy 
90 KM, firma Bosch Rexroth obliczyła 
oszczędności w zużyciu paliwa pomię-
dzy 10 a 15,9% na jedną roboczogo-
dzinę. Przy tym wyniki uwzględniają 
różne cykle obciążenia: zaczynając 

od trybu jezdnego bez obciążenia układu 
hydraulicznego, poprzez tryb z częścio-
wym obciążeniem, aż po pełne obciąże-
nie układu hydraulicznego roboczego. 
Największe efekty oszczędnościowe 
w zakresie zużycia oleju napędowego 
pompa zapewnia w trybie obciążenia 
częściowego, takim, jak np. utrzymywa-
nie pługu podczas przejazdu lub podczas 
pracy z ładowaczem czołowym. Przyjmu-
jąc przeciętną długość eksploatacji 6 000 
godzin i w oparciu o typowy podział cykli 
obciążenia, oszczędności sięgają około 
10 000 litrów oleju napędowego.

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Soboń 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 60  

krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

Nowa pompa A1VO pozwala zaoszczędzić nawet 
do 10 000 litrów oleju napędowego
 
Pompa o zmiennej wydajności A1VO firmy Bosch Rexroth jest odpowiedzią na zapotrzebo
wanie rynku i umożliwia zastosowanie systemów oszczędzających energię LoadSensing 
również w kategorii ciągników o niskiej mocy

		Pompa osiowa o zmiennej wydajności A1VO znacznie zmniejsza zużycie oleju napędowego
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AV03 to najnowsza i jednocześnie pierwsza 
grupa wysp zaworowych z całej rodziny 
serii AV. Dzięki nowoczesnej technologii 
wytwarzania, zastosowaniu nowatorskich 
rozwiązań konstrukcyjnych oraz lekkich 
materiałów uzyskano zwartą zabudowę 
w oparciu o małą ilość części oraz bardzo 
dobre parametry przepływu poprzez opty-
malizację kształtu i wymiarów poszczegól-
nych części. Wyspę AV03 charakteryzuje 
duża elastyczność rozbudowy w moduły 
komunikacyjne, moduły cyfrowe wejść/
wyjść oraz przyłącza na przewody pneuma-
tyczne. Płyty przyłączeniowe są podwójne. 
Dzięki temu stanowią one sztywną pod-
stawę zaworów. Wyspa posiada odpowie-
trzenie centralne, poprzez płaskie tłumiki 
będące integralną częścią wyspy, lub indy-
widualne, poprzez gniazda 3 i 5. Zawory 
posiadają system szybkiego i pewnego 
montażu. Wyposażone są w duże i wygodne 
przyciski do ręcznego przesterowania. 
Miniaturowe piloty zaworów posiadają 
diody LED sygnalizujące zasilanie cewki. 
Wyspa jest łatwa w montażu i demontażu. 
Można ją rozszerzać o dodatkowe zawory. 
Wyspa zaworowa AV03 jest nowoczesna, 
lekka i przyjazna w użytkowaniu. Ma sze-
rokie zastosowanie, szczególnie w auto-
matyzacji procesów podawania, trans-
portu, pozycjonowania, w tym – ze względu 
na zwartą konstrukcję i niewielki ciężar 
– w układach ruchomych. 
Wyspę zaworową AV można konfiguro-
wać w katalogu internetowym generując 
numer zawierający wszystkie informacje 
dotyczące wyposażenia wyspy.

Używając podanego kodu QR dla smart-
fona, iPhone’a lub iPad’a można szybko 
i w każdej chwili dotrzeć do stron inter-
netowych na portalach YouTube czy 
Facebook z informacją nt. nowej wyspy 
zaworowej.

Kontakt: mgr inż. Ireneusz Jakubowski 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 70  

ireneusz.jakubowski@boschrexroth.pl

Wyspa zaworowa AV03

	Wyspa zaworowa AV03 z przyłączem D-SUB

		Wyspa zaworowa AV03 z modułem komu-
nikacyjnym

		Pojedynczy moduł przyłączeniowy z zawo-
rem

~		Kod QR dla wyspy zaworowej AV03

Główne parametry techniczne:

• natężenie przepływu: 300 Nl/min,

• zakres ciśnień: - 0,9 do 10 bar, 

• minimalne ciśnienie przesterowa-

nia: 2,5 do 3 bar,

• temperatura otoczenia: -10 °C do  

+ 60 °C,

• napięcie zasilania: 24 VDC ± 10%,

• moc cewki: 0,55 W,

• stopień zabezpieczenia: IP54 oraz 

IP65,

• przyłącza: na przewód  

∅ 3, 4, 6, 8 mm,

• maksymalna wielkość cząstek 

stałych w sprężonym powietrzu: 

40 mikronów, 

• złącze Multipol D – SUB 25: możli-

wość podłączenia 24 cewek,

• złącze Multipol D – SUB 44: możli-

wość podłączenia 40 cewek, 

• smar NSF H1 posiadający dopusz-

czenie do zastosowań w branży 

F&P,

• materiały: poliamid i aluminium, 

• minimalny czas przesterowania dla 

zaworu 5/2 dwustronnie sterowa-

nego elektrycznie wynosi 8 ms, 

• B10 (dla p=6,3 bar): minimum 

50 mln przełączeń,

• moduły wejść/wyjść: 4-gniazdowe 

M12 i 8-gniazdowe M8,

• protokoły komunikacyjne: Profi-

bus, DP, CanOpen, DeviceNet, 

Profinet, Ethernet IP, Ethercat, 

Sercos III, Powerlink,

• funkcje zaworów: 2x3/2, 5/2, 5/3.
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Najnowsza wersja IndraMotion MLC firmy 
Bosch Rexroth udostępnia otwarty system 
sterowania ruchem zapewniający prostą 
automatyzację napędów hydraulicznych, 
elektrycznych i hybrydowych. Wykorzy-
stuje w pełni otwarte standardy komunika-
cyjne, takie jak np. Sercos III, który oparty 
jest na Ethernecie i który umożliwia komu-
nikację w czasie rzeczywistym. IndraMo-
tion MLC obsługuje zarówno scentrali-
zowane jak i zdecentralizowane systemy 
automatyki. Skalowalny system pozwala 
na modułową rozbudowę ilości napędów 
hydraulicznych nawet do 64 osi dla jednej 
jednostki sterującej. Jednakże liczba osi 
może być zwiększona niemal bez ograni-
czeń dzięki zastosowaniu Sercos III. 

IndraMotion MLC łączy w sobie otwarty 
standard PLC, zgodny z IEC 61131-3, 
z wydajnym i zaawansowanym syste-
mem sterowania ruchem. System posiada 
dedykowane bloki funkcyjne do układów 
hydraulicznych, dzięki czemu możliwe 
jest oddzielenie części związanej z napę-
dami hydraulicznymi od pozostałej części 
systemu. Takie podejście ułatwia proje-
ktowanie i uruchomienie oraz eksploatację 
i diagnostykę w wysoko wydajnych rozwią-
zaniach maszynowych. Użytkownicy mogą 
w łatwy i komfortowy sposób uruchamiać 
zarówno napędy elektryczne, jak i hydrau-
liczne czy hybrydowe, używając do tego 
celu tylko jednego oprogramowania - 
IndraWorks. Wszystkie istotne parametry 
procesu są zapisywane przez moduł szyb-
kich wejść/wyjść, opracowany specjalnie 
pod kątem systemów hydraulicznych. 
Ethernetowy standard Sercos III, przezna-
czony do pracy w czasie rzeczywistym, 
zapewnia odpowiednio szybką komuni-
kację pomiędzy sterownikiem, napędami 
i modułami wejścia/wyjścia, co pozwala 

systemowi zarządzać wszystkimi urzą-
dzeniami w sposób wysoce dynamiczny, 
zarówno w architekturze scentralizowa-
nej, jak i zdecentralizowanej. Do zadań 
niewymagających łączności w czasie rze-
czywistym można użyć standardowych 
protokołów Fieldbus i Ethernet.
System sterowania ruchem IndraMotion 
MLC w pełni wykorzystuje zalety hydrau-
liki dzięki wstępnie zaprogramowanemu 
aplikacyjnemu know-how. Najlepsze 
w swojej klasie sterowniki do pozycjo-
nowania, synchronizacji, siły, kontroli 
zamiennej siła/droga oraz hamowania 
uzależnionego od pozycji, zapewniają 
wszystkie funkcje niezbędne w hydrau-
lice. Realizacja synchronizacji oparta 
jest o wszystkie podstawowe zasady, 

a także o różnorodne warianty aktywne 
i pasywne. Użytkownik musi w tym celu 
wybrać tylko odpowiedni algorytm. Jedno-
cześnie otwarta architektura sterowania 
zapewnia producentom maszyn szeroką 
swobodę w wykorzystaniu własnej wiedzy 
z zakresu regulacji zarówno do generowa-
nia wartości zadanej jak i implementacji 
własnych modeli regulatorów. 
Dodatkowo do języków programowania 
zgodnych z założeniami IEC 61131-3 
firma Bosch Rexroth udostępnia pro-
gramowanie sekwencyjne, zapewniając 
komfortową możliwość realizacji zadań 
cyklicznych i sekwencyjnych z wykorzy-
staniem wspólnego języka. Utrzymane 
przy tym jest klarowne rozgraniczenie 
zadań sterownika PLC i Motion Control. 

Wielofunkcyjny układ sterowania dla systemów 
hydraulicznych i elektrycznych
 
IndraMotion MLC łączy wiedzę z zakresu techniki płynów i układów hydraulicznych

		System sterowania ruchem do aplikacji zaawansowanych IndraMotion MLC umożliwia pełne 
wykorzystanie zalet wynikających z zastosowania układów hydraulicznych dzięki dostępnym, 
już wstępnie zaprogramowanym funkcjom know-how z zakresu hydrauliki
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Niepowtarzalna atmosfera otaczała piąty 
finał zawodów samochodów napędza
nych sprężonym powietrzem Pneumobil, 
zorganizowany przez firmę Bosch Rexroth 
w Eger, na Węgrzech. Czterdzieści jeden 
zespołów z czterech krajów było uczestni
kami wyścigu, który okazał się być o wiele 
bardziej wyrównany niż kiedykolwiek 
wcześniej, potwierdzając tym samym 
rosnący prestiż imprezy.

Uczestnicy obchodzącego w tym roku 
swoje pięciolecie konkursu Pneumobil 
po raz kolejny stworzyli wizję przyszło-
ści, potwierdzając, że powietrze – oprócz 
pełnienia roli życiodajnej substancji – jest 
również potencjalnym źródłem ener-
gii dla samochodów. Zespoły z uczelni 
z Węgier, Czech, Polski oraz Rumu-
nii udowodniły przed tłumem kibiców, 
że ich samochody napędzane sprężonym 
powietrzem są wynikiem poważnego pro-
jektu inżynieryjnego. W konkursie wzięły 
udział także polskie drużyny z trzech 
uczelni: Politechniki Warszawskiej, Poli-
techniki Wrocławskiej oraz Politechniki 
Rzeszowskiej.

W tym roku po raz kolejny zespoły zmie-
rzyły się w pięciu kategoriach. W kate-
gorii „Distance” (odległość), pojazdy 
musiały przebyć możliwie najdłuższy 
dystans na pojedynczym cylindrze sprę-
żonego powietrza. Najdalej dotarł zespół 
Metalmobil z Uniwersytetu Patru Maior 
w Rumunii: pojazd tego zespołu pokonał 
dystans 9 163 metrów. 
W kategorii „Capability” (potencjał), 
pojazdy musiały wykazać się maksy-
malną wydajnością na torze o wysokich 
wymogach technicznych. 
Pierwsze miejsce w prestiżowej kategorii 
Most Original Construction (najoryginal-
niejsza konstrukcja) przyznano samocho-
dowi zespołu Air-Go Pneumobile Team 
z Szent István University na Węgrzech, 
prezentującemu najbardziej zaawanso-
wane możliwości techniczne oraz naj-
wyższy poziom innowacyjności. 
Mistrzowski tytuł Rexroth Best Pneu-
mobil 2012, który zgodnie z tradycją 
jury przyznało jednemu ze zwycięzców 
poszczególnych kategorii konkursu, 
będzie przez następny rok należał 
do zespołu MK Laren.

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

Rekordy pobite podczas 
V Międzynarodowych Zawodów 
Pojazdów Pneumatycznych 
Pneumobil 2012

		Podczas zawodów Pneumobil 2012 Polskę 
reprezentowały drużyny z trzech uczelni: 
Politechniki Warszawskiej, Politechniki 
Wrocławskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej

		Międzynarodowe Zawody Pojazdów 
Pneumatycznych Pneumobil 2012

Opracowane przez firmę Bosch Rexroth 
programowanie sekwencyjne przezna-
czone do rozwiązań elektrohydraulicz-
nych pozwala na zachowanie przejrzy-
stości również w złożonych projektach. 
Dzięki temu programiści mogą szybko 
i w prosty sposób realizować skompliko-
wane aplikacje hydrauliczne. 
Co więcej, IndraMotion MLC zawiera zinte-
growane narzędzie diagnostyczne WinView, 
które zostało opracowane przez firmę Bosch 
Rexroth w celu ułatwienia szybkiej lokaliza-
cji problemu oraz optymalizacji procesu. 
Narzędzie to ma możliwość zapisywania 
w czasie rzeczywistym zmiennych PLC 
oraz procesu w maksymalnie 100 kanałach 
pomiarowych z jednoczesnym zapisywa-
niem mierzonych wartości w pamięci PC. 
Ułatwia to analizę sporadycznie występują-
cych w maszynie błędów i przyspiesza pro-
ces ponownego rozruchu po awarii. 

Sterowniki firmy Bosch Rexroth ofe-
rują także możliwość dodania modułów 
wejść/wyjść. Pozwalają one na zwiększa-
nie w rozwiązaniach scentralizowanych 
liczby obsługiwanych napędów hydrau-
licznych (w zestawach po cztery), speł-
niając wszystkie wymagania typowe dla 
układów hydraulicznych, takie jak odpor-
ność na zwarcie lub przeciążenie. Moduły 
wejść/wyjść mogą także przejąć zadanie 
odczytu położenia, ciśnienia i sterowania 
zaworami proporcjonalnymi. W scentra-
lizowanych układach sterowania Indra-
Motion MLC może obsługiwać do 32 osi, 
natomiast w układach zdecentralizowa-
nych - do 64 osi. 

Kontakt: mgr inż. Marek Gaj 

Bosch Rexroth, Polska  

tel.: +48 660 409 456  

marek.gaj@boschrexroth.pl
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„Akadamia Wynalazców im. Roberta Boscha” 
to projekt edukacyjny skierowany do publicz-
nych i niepublicznych szkół gimnazjalnych, 
który organizowany jest przez Grupę Bosch 
w Polsce. Celem projektu jest rozbudzenie zain-
teresowania młodzieży gimnazjalnej przedmio-
tami ścisłymi, nauka przez zabawę i promocja 
uzdolnionej technicznie młodzieży. Akademia 
to kreatywne warsztaty zawierające elementy 
techniki, fizyki czy matematyki. 
W roku 2012 program realizowany jest w War-
szawie i we Wrocławiu. Gimnazjaliści uczą 
się, eksperymentują i majsterkują pod okiem 
przedstawicieli Studenckich Kół Naukowych 
Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. 
Projektowanie obwodów elektrycznych, windy, 
zwiedzanie laboratoriów samochodowych, lot-
niczych czy holografii, konstruowanie robotów 
– to tylko przykłady atrakcji przewidzianych 
w programie. Uczniowie gimnazjów mają rów-
nież możliwość stanąć do rywalizacji w kon-
kursie na najlepszy pomysł na wynalazek. 

Autorzy 10 najlepszych wynalazków otrzymują 
specjalne wyróżnienia i zostają Absolwentami 
Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha. 
Nowością w tegorocznej edycji programu jest 
Klub Absolwenta Akademii Wynalazców im. 
Roberta Boscha. Absolwenci Akademii mają 
możliwość uczestniczenia w dodatkowych 
zajęciach związanych z nauką, techniką i wyna-
lazczością.

W ramach tegorocznych atrakcji, 29 marca br. 
w siedzibach spółek Bosch i Bosch Rexroth 
odbyło się specjalne spotkanie dla członków 
Klubu Absolwenta. W centrali Bosch Rexroth 
zeszłoroczni finaliści konkursu na wynala-
zek wysłuchali wykładu pt. „Prawo Pascala – 
przełożenie hydrostatyczne” oraz pod okiem 
dr inż. Jarosława Białego z firmy Bosch Rexroth 
pokierowali maszyną, która dzięki siłownikom 
hydraulicznym jest w stanie unieść bloki o bar-
dzo dużym ciężarze. 

Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha jest 
częścią strategii społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR) realizowanej przez Grupę Bosch 
w Polsce. 
Więcej na stronie www.akademiawynalazcow.
edu.pl

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl
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Międzynarodowe Targi Automatyki 

i Pomiarów Automaticon to najwięk

sza w Polsce impreza wystawienni

cza z zakresu automatyki, automa

tyzacji i technik pomiarowych. 

W tegorocznej 18 edycji, w dniach 

2023 marca 2012 Warszawskie 

Centrum Expo XXI zgromadziło 315 

wystawców z 11 krajów. 

Firma Bosch Rexroth zaprezento

wała podczas targów rozwiązania 

dla branży automatyzacji, w tym 

platformę Easy Handling, dzięki 

której możliwa jest redukcja 

całkowitego czasu potrzebnego 

na konfigurację, montaż oraz 

parametryzację systemu nawet 

o 80% w zależności od rodzaju 

aplikacji oraz modułowy system 

paletyzacji i transportu camoLine. 

Uwagę zwiedzających przyciągnęły 

również prosty w montażu, ela

styczny w rozbudowie, przyjazny 

w obsłudze i konserwacji system 

Easy2Combine, umożliwiający 

łączenie pneumatycznych elemen

tów napędowych firmy Bosch 

Rexroth oraz system wkrętarek.

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

 magdalena.chmielewska 

@boschrexroth.pl

Automaticon 2012 Nauka nie musi 
być nudna! 
 
Akademia Wynalazców 
im. Roberta Boscha

		Absolwenci Klubu Absolwentów Akademii 
Wynalazców podczas wykładu w firmie Bosch 
Rexroth


