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Próba oceny trendów dyktujących kierunki rozwoju maszyn absor-
buje wszystkich producentów maszyn samobieżnych, próbujących 
oprzeć na nich swoje plany rozwojowe. Te „mega” trendy są na tyle 
ważne, że każdy producent maszyn, ale także dostawca systemów 
napędowych, taki jak firma Bosch Rexroth, musi podporządkować 
się tym wymaganiom planując rozwój swoich produktów oraz mocy 
produkcyjnych, aby w przyszłości osiągać sukcesy. 

Poniższy artykuł zawiera próbę zdefiniowania mega trendów 
warunkujących rozwój maszyn samojezdnych i związanych 
z nimi napędów. 
Wzrost liczby ludności oraz urbanizacja jako główne 
obiektywne mega trendy warunkujące rozwój rynku
Najważniejszym globalnym wyzwaniem stojącym przed ludzkością 
jest wzrost liczby ludności. Liczba mieszkańców na Ziemi wynosi 

Nowe wymagania w stosunku do napędów 
stosowanych w maszynach mobilnych

		Stopień urbanizacji i wielkość 
zaludnienia w aglomeracjach, 
2011 (Źródło: United Nations, 
2012)

		Stopień urbanizacji i wielkość 
zaludnienia w aglomeracjach, 
2025 (Źródło: United Nations, 
2012)

Stopień urbanizacji

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

0-25%

25-50%

50-75%

75-100%

1-5 milionów

5-10 milionów

10 milionów lub więcej

1-5 milionów

5-10 milionów

10 milionów lub więcej

Stopień urbanizacji

Wielkość zaludnienia

Wielkość zaludnienia



2
drive & control local

dzisiaj ponad 7 miliardów i według pro
gnoz będzie nadal rosnąć. Wraz ze wzro
stem zaludnienia obserwowany jest proces 
urbanizacji. Już dzisiaj 21 największych 
miast liczy sobie ponad 10 milionów miesz
kańców. W roku 2025 będzie ponad 29 tak 
dużych miast. Wg United Nations szczegól
nie mocno stopień zurbanizowania będzie 
rósł wraz z rozwojem cywilizacji w kra
jach Azji i Afryki. Tu też należy oczekiwać 
szczególnego wzrostu zapotrzebowania 
zarówno na środki produkcji, jak i pro
dukty użytku powszedniego. Należy dodać, 
że kraje Afryki i Azji nadal charakteryzują 
się, w porównaniu do krajów rozwiniętych, 
znacznie większym przyrostem natural
nym. Starzenie się społeczeństw krajów 
rozwiniętych skutkować będzie spadkiem 
PKB tych krajów. Jeśli ten trend nie zostanie 
w jakiś sposób spowolniony, należy ocze
kiwać w ciągu najbliższych 2 dziesięcioleci 
przesunięcia ważności rynków, szczegól
nie konsumenckich, do krajów tzw. Trze
ciego Świata.
Urbanizacja jest procesem nieodwracal
nym, jednak jej skutki można przewidzieć…

Co wynika z mega trendów demogra-
ficznych?
Wraz ze wzrostem liczby ludności i poziomu 
urbanizacji na świecie kształtować się będą 
poszczególne potrzeby społeczeństw 
w kontekście zapotrzebowania na maszyny 
mobilne. Maszyny mobilne podzielone 
zostały wg klucza, który w nowym ukła
dzie Rexroth 2.0 stanowi podstawę organi
zacji naszej jednostki biznesowej o nazwie 
Mobile Applications (Aplikacje mobilne). 
I tak:  
•	 Potrzeba wyżywienia tak gwałtownie 

rosnącej liczby ludności niesie za sobą 
rosnące zapotrzebowanie na artykuły 
spożywcze. Patrząc na nasze branże, 
oczekujemy wzrostu produkcji maszyn 
rolniczych i pojazdów komunalnych. 

•	 Rosnący popyt na surowce i energię 
przełoży się na wzrost zapotrzebowa
nia na maszyny budowlane, technikę 
przeładunkową i pojazdy komunalne.

•	 Wzrost rozwoju handlu i transportu 
przyniesie dalszy wzrost produkcji 
środków transportu.

•	 Rosnący popyt na mieszkania zwiększy 
zapotrzebowanie na nowe maszyny 
budowlane, żurawie, maszyny spe
cjalne i pojazdy komunalne. 

•	 Rosnące zapotrzebowanie na inwesty
cje infrastrukturalne (drogi, porty, 
lotniska) utrzyma popyt na maszyny 
budowlane, żurawie, autobusy itp. 

Zadania stojące przed producentami 
maszyn, które w najbliższych latach 
będą głównymi uwarunkowaniami 
rozwoju branży maszyn mobilnych
Dyrektywy krajów rozwiniętych nakła
dają na projektantów oraz producentów 
maszyn wymagania związane z bezpie
czeństwem oraz ergonomią ich użytko
wania, ochroną środowiska naturalnego, 
jak również oszczędnością energetyczną. 
Nowe maszyny powinny być efektywne, 
wydajne oraz komfortowe i jednocześnie 
spełniać wszelkie normy emisji spalin, 
a przy tym również zapewniać oszczęd
ność energii. 
Aby spełnić wymagania TIER4 i do roku 
2015 zredukować emisję spalin do 90% 
potrzebujemy: 
•	 przetwarzania spalin i wyższej wydaj

ności chłodzenia (tzn. w maszynie 
zostaje mniej przestrzeni),

•	 zmniejszania rozmiarów silników 
Diesla (Downsizing),

•	 połączenia silników Diesla z syste
mami sterowania hydrauliki. 

Nowa struktura Rexroth 2.0 przysto-
sowująca firmę Bosch Rexroth 
do nowych uwarunkowań rynkowych
Po kryzysie roku 2009 firma Bosch 
Rexroth wdrożyła zupełnie nową organi
zację w celu lepszego przygotowania się 
do przyszłych warunków rynkowych. 
Nowa organizacja Bosch Rexroth o nazwie 
wewnętrznej Rexroth 2.0 funkcjonuje 
od początku roku 2011, a wyniki, jakie 
osiągnęliśmy w roku 2011 – wzrost obrotów 
o ponad 27% w porównaniu do roku 2010 – 
oraz w 2012 – utrzymany wynik sprzedaży 
z 2011 roku, mimo zdecydowanego spadku 
koniunktury w branży maszyn i urządzeń 
(jedynie z wyłączeniem USA) – świadczą 
o tym, że obrany kurs jest właściwy. 
Diametralne zmiany dokonane w naszej 
organizacji można w skrócie określić jako 
podporządkowanie całej firmy potrzebom 
klientów oraz mega trendom rozwoju. 
Nasza stara organizacja, która opierała się 
na podziale na branże technologiczne tzn. 
na hydraulikę, hydraulikę mobilną, pneu
matykę, systemy przemieszczeń liniowych 
oraz napędy elektryczne i sterowania, 
została zastąpiona przez 3 branże ukie
runkowane na poszczególne segmenty 
rynku: Industrial Applications (Aplika
cje przemysłowe), Mobile Applications 
(Aplikacje mobilne), Renewable Energies 
(Energetykę).
Oznacza to, że dzisiaj nasi inżynierowie 
nie oferują poszczególnych produktów 
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z różnych technologii napędowych, lecz 
rozmawiają z klientami o komplekso
wych rozwiązaniach w zakresie systemów 
napędowych. Chcemy tym samym w pełni 
sprostać wymaganiom klientów.

Systemy napędowe Rexroth rozwi-
jane w celu spełnienia wymogów 
emisyjnych oraz energetycznych
Przedstawione poniżej rozwiązania 
Rexroth znajdują się obecnie na różnych 
fazach prac B+R. I tak:
Hydrostatyczny napęd wentylatora 
w systemach chłodzenia, który zastąpił 
w większości pojazdów komunalnych 
i maszyn budowlanych klasyczny mecha
niczny napęd, gwarantuje oszczędność 
paliwa na poziomie 5%.
HVT – przekładnia hydromechaniczna 
łączy zalety napędu hydrostatycznego 
i mechanicznego. Prototypy takich napę
dów pracują już w maszynach naszych 
partnerów. Seryjną produkcję rozpoczęli
śmy w roku ubiegłym w JVC razem z firmą 
DANA Co. Zastosowanie HVT umożliwia 
oszczędność oleju napędowego do 20%.
HRB – układy hamulcowe z hydrostatycz-
nym odzyskiem energii, które gromadzą 
energię hamowania, wykorzystywaną 
następnie podczas jazdy pojazdu są stoso
wane już w wielu pojazdach komunalnych, 
szczególnie efektywnie w śmieciarkach 
i umożliwiają oszczędność oleju napędo
wego w zależności od cyklu pracy do 25%.
Koncepcja zmniejszania rozmiaru sil-
ników spalinowych (Downsizing) ma 
na celu osiągnięcie tej samej wydajności 
maszyny przy zastosowaniu mniejszego 
silnika Diesla, dzięki efektywniejszemu 
układowi napędowemu.
DHC- Diesel Hydraulic Control System 
to hydrauliczny system sterowania silnika, 
który zmniejszaja emisję spalin do 20%. 
High Efficiency Traction Control 
to system kontroli trakcji sterujący 
ruchem kół, który zapobiega poślizgowi. 
Zastosowanie tego systemu zmniejsza 
emisję spalin do 15%.
HFW – Hydrauliczne Wolne Koło (Fly 
wheel) umożliwia redukcję spalin do 15%.
Napęd hydrostatyczny o wysokiej 
wydajności jest wyposażony w jedno

stki osiowe tłokowe o wysokiej wydajno
ści, optymalnie dopasowane do każdej 
maszyny oprogramowanie. Gwarantuje 
on wzrost wydajności do 15%.
Możliwości współpracy z naszymi part
nerami dostosowujemy do ich potrzeb. 
Oznacza to, że możemy już od początku 
uczestniczyć w procesie projektowania, 
przejmując znaczną część odpowiedzial
ności za nową maszynę.

Oprócz tego oferujemy również usługi 
w innych procesach, takich jak: doradz
two, optymalizacja lub modernizacja, 
które to działania mają na celu ciągłe 
ulepszanie parametrów maszyn.

Kontakt: dr inż. Włodzimierz Bramowicz 

Bosch Rexroth, Polska 

Tel.: +48 22 738 18 02 

wlodzimierz.bramowicz@boschrexroth.pl
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Od wielu lat jedną ze specjalności firmy 
Bosch Rexroth w systemach dostarcza-
nych dla jednostek pływających 
są napędy i sterowania instalowane 
na pogłębiarkach. W Polsce pogłębiarki 
są budowane sporadycznie. Dlatego 
specjaliści firmy Bosch Rexroth z dużym 
zainteresowaniem podjęli się zadania 
zaprojektowania i dostarczenia systemów 
napędu hydraulicznego i sterowania 
elektrycznego urządzeń pokładowych dla 
budowanej w Gdańskiej Stoczni 
Remontowej pogłębiarki przeznaczonej 
dla polskiego armatora – 
Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych 
i Podwodnych. 

Budowana pogłębiarka to jednostka typu 
koparkowego z usytuowaną na dziobie 
pontonu pogłębiarki koparką łyżkową 
firmy Liebherr. Pogłębiarka ma długość 
35 m, szerokość 14 m, wysokość boczną 
2,75 m i zanurzenie 1,38 m. Może ona 
wykonywać prace na głębokości od 2,5 
do 15 metrów od linii wodnej. Załoga jed
nostki liczy 6 osób.
Wszystkie napędzane hydraulicznie urzą
dzenia na jednostce połączone są z cen
tralnym otwartym układem hydraulicz
nym, zasilanym przez agregat hydrau
liczny z dwoma pompami A10VSO71 
DFLR z regulatorem mocy napędzanym 
silnikami elektrycznymi. Zastosowany 
hydrauliczny układ otwarty zasilania typu 
load sensing optymalizuje zużycie energii 
na jednostce i umożliwia jedoczesną pracę 
kilku urządzeń pokładowych. 
Pogłębiarka wyposażona jest w system 
trzech opuszczanych nóg, które pozwalają 
na jej oparcie o dno i stabilizację podczas 
pracy. Podnoszenie i opuszczanie każdej 
z nóg pogłębiarki realizowane jest przy 
pomocy wciągarki linowej. Za pomocą sil
nika hydraulicznego A2FE90 z nabudowa
nym blokiem zaworowym napędzany jest 
bęben wciągarki. Przemieszczanie pogłę
biarki wzdłuż pogłębianego toru wodnego 
realizowane jest także poprzez system 
hydrauliczny – jedna z nóg ma możliwość 

przesuwu wzdłuż osi pontonu, cylindrem 
hydraulicznym o skoku około 4 m. Umoż
liwia to, przy podniesionych pozostałych 
dwóch nogach, przesunięcie kadłuba 
pogłębiarki o żądaną wartość, wynika
jącą z technologii pracy. Manewrowanie 
pozycją pogłębiarki, względem nabrzeża 
lub szalandy odbierającej urobek koparki, 
wykonywane jest przy pomocy 4 wciąga
rek manewrowych. Każda z wciągarek jest 
napędzana silnikiem A2FE45 z nabudowa
nym blokiem zaworowym. 
Sterowanie ruchami roboczymi urządzeń 
pokładowych realizowane jest poprzez 
10cio sekcyjny rozdzielacz proporcjo
nalny M412. Sterowanie rozdzielaczem 
odbywa się zdalnie elektronicznie z moż
liwością sterowania ręcznego, lokalnego, 
awaryjnego. Rozdzielacz ten umożliwia 
płynne bezstopniowe sterowanie ruchem 
3 wciągarek podnoszenia/opuszczania 
nóg pogłębiarki, 4 wciągarek manewro
wych, cylindrem hydraulicznym napędu 
nogi przesuwnej oraz cylindrami blokad 
opuszczanych nóg pogłębiarki.
Zestaw urządzeń pokładowych jednostki 
uzupełniają dwie wciągarki kotwiczne, 
zasilane także z centralnego układu 
hydraulicznego. Sterowane niezależne 
od systemu sterowania pozostałych urzą
dzeń pokładowych, z lokalnych miejsc ste

rowania wyposażonych w jednosekcyjne 
manualnie sterowane rozdzielacze M412, 
umożliwiają precyzyjne sterowanie pracą 
tych wciagarek. Wciągarki kotwiczne 
są napędzane wolnoobrotowymi silni
kami wysokomomentowymi typu MR 1400 
z nabudowanymi blokami zaworowymi.
Elektryczny układ zasilającosterujący, 
dostarczony przez firmę Bosch Rexroth, 
umożliwia rozruch i kontrolę pracy agre
gatu hydraulicznego oraz sterowanie 
pracą urządzeń pokładowych pogłę
biarki. Sterowanie to jest możliwe ze sta
cjonarnego pulpitu operatora, znajdują
cego się w pomieszczeniu sterówki, lub 
zdalnie radiowo z przenośnego radio
wego pulpitu sterującego. Umożliwia 
to operatorowi koparki sterowanie urzą
dzeniami pokładowymi pogłębiarki bez 
opuszczania kabiny koparki.
Systemy hydrauliczny i elektryczny, 
dostarczone na pogłębiarkę, zbudowane 
zgodnie z przepisami Polskiego Rejestru 
Statków, otrzymały certyfikat PRS i pozy
tywnie przeszły próby pracy urządzeń.

Kontakt: mgr inż. Andrzej Bober 

Bosch Rexroth, Polska 

Tel.: +48 58 520 89 90 

andrzej.bober@boschrexroth.pl

Systemy napędu i sterowania w pogłębiarce Kraken 

		Pogłębiarka Kraken 		Agregat hydrauliczny
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Wielu producentów maszyn i integrato-
rów systemów staje obecnie przed trud-
nym wyzwaniem realizacji coraz większej 
liczby zamówień przy ograniczonych 
zasobach. W szczególności w aplikacjach 
typu handling oraz montażowych, które 
są w znacznym stopniu uzależnione 
od indywidualnych wymagań klienta, 
producenci maszyn poszukują sposobów, 
pozwalających na skrócenie czasu, a tym 
samym na zredukowanie wydatków 
związanych z zaprojektowaniem i urucho-
mieniem każdej aplikacji. To jest właśnie 
obszar, w którym zaawansowane rozwią-
zanie IndraMotion for Handling oferowane 
przez firmę Bosch Rexroth znajduje swoje 
zastosowanie: jest to logika przemiesz-
czeń dla modułowego systemu 
EasyHandling, zapewniająca obniżenie 
wydatków na projektowanie nawet o 80%. 

Coraz więcej zadań automatyki jest 
realizowanych przez funkcje oprogra
mowania. Takie podejście zwiększa 
elastyczność rozwiązań w przypadku 
konieczności modyfikacji zadań i częś
ciowo zastępuje elementy mechaniczne, 
przenosząc liczne zadania techniczne 
na oprogramowanie. W przeciwieństwie 
do maszyn produkowanych seryjnie, 
opracowywanie oprogramowania może 
generować znaczący procent kosztów 
projektów realizowanych na indywidu
alne zamówienie. Rozwiązania układów 
sterowania, pozwalające na szybkie 
i łatwe dostosowanie do nowych potrzeb, 
dają producentom maszyn możliwość 
obniżenia kosztów projektowych. 
Takie podejście było kluczowym czynni
kiem przy tworzeniu najnowszej wersji 
systemu sterowania przemieszczeniami 
IndraMotion for Handling. Dzięki licz
nym zdefiniowanym funkcjom nie jest już 
konieczne skomplikowane programowa

nie i parametryzacja dużej ilości danych. 
Niezmiennie ta sama filozofia otwartych 
interfejsów komunikacyjnych oraz stan
dardy programowania upraszczają inte
grację systemu w złożonych systemach 
automatyzacji, a także użycie kompo
nentów automatyki innych producentów. 
Dzięki prostej składni języka instrukcji 
system obsługuje wszystkie powszechnie 
stosowane rodzaje przemieszczeń w kar
tezjańskim układzie współrzędnych. 
System realizuje zadania sortowania typu 
„podnieś i połóż”, obsługuje podawanie 
obrabianych elementów do maszyny 
i wyjmowanie ich po obróbce, co czyni go 
doskonałym narzędziem dla szerokiego 
zakresu zadań montażu i transportu 
na linii produkcyjnej. 

Skalowalne elementy sprzętowe 
Skalowalność elementów sprzętowych 
gwarantuje wysoki stopień efektywności 
ekonomicznej dla rozmaitych wariantów 
opartych na napędach i kontrolerach, się
gających od 1 do 24 osi przemieszczeń. 
Dla wszystkich wersji system jest oparty 
na otwartej architekturze sterownika pro
gramowalnego (PLC) zgodnego z normą 
IEC 611313 z funkcjami przemiesz
czeń PLCopen. Inżynierowie zajmujący 
się uruchomieniem mają wybór między 
programowaniem i parametryzowaniem 
systemu za pomocą pulpitu operator
skiego na miejscu w trybie  on-line bądź 
też niezależną pracą  off-line z wykorzy
staniem edytora SMC lub środowiska ste
rownika PLC. Takie rozwiązanie pozwala 
producentom maszyn równolegle realizo
wać poszczególne etapy produkcji i tym 
samym zaoszczędzić czas, gdyż montaż 
komponentów i opracowywanie oprogra
mowania są wykonywane jednocześnie. 
W wersji IndraMotion, w której kontroler 
ruchu zaimplementowany jest w jednym 

z napędów, system może sterować nawet 
sześcioma osiami przemieszczeń, z któ
rych trzy są osiami zasadniczymi, realizu
jąc funkcje kinematyczne. Napęd główny 
(master) koordynuje działania napędów 
zależnych (slave) w czasie rzeczywistym 
za pomocą magistrali automatyki SERCOS 
opartej na standardzie Ethernet. Kompak
towe serwonapędy IndraDrive Cs dyspo
nują mocą w zakresie od 100 W do 3,5 kW. 
Interfejs enkodera analizuje i rozpoznaje 
wszystkie standardowe typy enkoderów, 
dzięki czemu zmniejsza się różnorodność 
wersji sprzętowych i tym samym ilość 
części zamiennych na magazynie. Wer
sja IndraMotion, w której kontroler ruchu 
zaimplementowany jest w sterowniku, 
dostępna jest z kilkoma poziomami wydaj
ności obliczeniowej. W najbardziej zaawan
sowanej wersji system może sterować nawet 
czterema niezależnymi układami kinema
tycznymi, a każdy układ może mieć nawet 
do sześciu osi (stopni swobody). Oprogra
mowanie pozwala inżynierom zajmującym 
się uruchomieniem łatwo dodawać i edyto
wać programy napisane dla wersji opartej 
na napędzie. Rozwiązania systemowe obej
mują rozmaite pulpity sterownicze ze stan
dardowymi modułami wizualizacji gotowe 
do natychmiastowego użytku. 

Skrócony czas realizacji projektów dzięki 
IndraMotion for Handling
Zaawansowany system do realizacji przemieszczeń IndraMotion for Handling dla moduło-
wego systemu EasyHandling

		System IndraMotion for Handling
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Inwestowanie w wiedzę i młodych ludzi 
to jeden z ważnych obszarów działalno-
ści firmy Bosch Rexroth. Podążając tym 
tokiem rozumowania firma Bosch 
Rexroth współpracuje z wyższymi uczel-
niami technicznymi i nagradza wybitnych 
studentów.

W XVI edycji konkursu na najlepszą pracę 
magisterską obronioną na Wydziale SiMR 
Politechniki Warszawskiej, w roku akade
mickim 2011/2012 firma Bosch Rexroth 

ufundowała nagrodę specjalną, która 
została wręczona Panu Arturowi Kop
czyńskiemu za pracę „Analiza sterowa
nia elektrycznego układu napędowego 
pojazdu podczas hamowania na łuku 
drogi.” Konkurs odbył się w styczniu tego 
roku.
Co roku firma Bosch Rexroth wspiera 
również Międzynarodowe Seminarium 
Naukowe Studentów na wydziale Mecha
nicznym Wojskowej Akademii Technicznej, 
podczas którego prezentowane są prace 

naukowe studentów i doktorantów kół 
naukowych z wyższych uczelni technicz
nych w Polsce. Trud i zaangażowanie stu
dentów są oceniane podczas Seminarium, 
które w tym roku odbyło się w dniach 
1517.05.2013. Najlepsze prace zostały 
wyróżnione i nagrodzone. 

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

Bosch Rexroth nagradza najlepszych

Zaawansowany system EasyHan-
dling: rozwiązanie z jednego wspól-
nego źródła 
Zakres funkcji realizowanych programowo 
obejmuje 90% operacji występujących 
w aplikacjach przemieszczeń i montażu. 
Oprogramowanie umożliwia prostą adap
tację parametrów ruchu w sterowniku. Dla 
przemieszczeń robota w kartezjańskim 
układzie współrzędnych system zapew
nia optymalizację czasu przemieszczeń 
pomiędzy wyznaczonymi punktami bez 
konieczności przeliczania lub przekształ
cania współrzędnych. Zintegrowana funkcja 
uczenia robota w trybie online upraszcza 
uruchomienie systemu. Użytkownicy mogą 
łatwo posługiwać się systemem dzięki stan
dardowemu sposobowi programowania 
(typowemu dla robotów), funkcjom ucze
nia oraz możliwości definiowania punktów 
trajektorii przemieszczeń, dzięki czemu 
skraca się czas przestawienia produkcji. 
Zaawansowany system IndraMotion for 
Handling jest idealnie zintegrowany z filo
zofią automatyki zaimplementowaną 
w modułowym systemie EasyHandling. 
System ten składa się z napędów elektrycz
nych, układów przemieszczeń liniowych, 
elementów pneumatyki oraz wstępnie 
skonfigurowanego systemu sterowania, 
tworząc jednolite rozwiązanie, w którym 
wszystkie komponenty pochodzą z jednego 
źródła. Firma Bosch Rexroth oferuje modu
łowy system EasyHanding dostosowany 
do trzech poziomów automatyki: podsta
wowego, komfortowego i zaawansowanego. 

Podstawowa wersja systemu EasyHandling 
obejmuje gotowe do zainstalowania jedno
osiowe i wieloosiowe mechaniczne systemy 
przemieszczeń liniowych, zawierające sil
niki i siłowniki pneumatyczne, takie jak 
chwytaki, moduły obrotowe oraz czujniki. 
Fabrycznie sparametryzowane serwo
napędy firmy Bosch Rexroth rozszerzają 
całą paletę możliwości od wersji podsta
wowych przemieszczeń osiowych do kom
fortowej wersji systemu EasyHandling. 
Oprogramowanie EasyWizard skraca uru
chomienie układu przemieszczeń linio
wych, sprowadzając je do wprowadzenia 
zaledwie garści niezbędnych danych. 
W trzeciej wersji, zaawansowany system 
EasyHandling przekształca rozbudowany 
system IndraMotion for Handling w wielo
płaszczyznowe rozwiązanie technologiczne. 
Specjalna właściwość tej wersji polega 
na tym, że system sam rozpoznaje wyma
gany okres czasu pomiędzy operacjami 
serwisowania, co jest realizowane poprzez 
specyficzny dla każdej osi zestaw danych 
mechanicznych przechowywany w pamięci 
systemu, informując użytkownika, że kon
kretny moduł liniowy wymaga przesma
rowania. Dzięki temu zostaje wydłużona 
żywotność urządzeń i zminimalizowane 
ryzyko awarii w czasie normalnej pracy. 

Projektowanie szybsze nawet o 80% 
Podczas tworzenia projektu system oferuje 
wstępnie już skonfigurowaną kinematykę 
i osie napędowe, a także panele operator
skie, co zdecydowanie skraca czas poświę

cony na konfigurację systemu. Dostępne 
są także gotowe ekrany dla panelu operator
skiego, które są zoptymalizowane do zadań 
typu handling i montażowych. Oprogramo
wanie VIComposer firmy Bosch Rexroth 
dodatkowo ułatwia realizację indywidu
alnych adaptacji i za jego pośrednictwem 
użytkownik może bezpośrednio tworzyć 
tekst, zmienne oraz elementy grafiki, 
które będą później wyświetlane na ekra
nie panelu. Dostępny jest szeroki wybór 
wstępnie skonfigurowanych i skompilowa
nych plików programu VI Composer, które 
można pobrać. To pozwala inżynierowi 
zajmującemu się uruchomieniem całko
wicie skupić się na dostosowaniu systemu 
do konkretnej aplikacji. 
Nowa wersja systemu IndraMotion for 
Handling oferuje producentom maszyn 
i urządzeń olbrzymi potencjał dla skróce
nia czasu projektowania i wdrożenia roz
wiązań i tym samym możliwość obniżenia 
kosztów realizowanych projektów. Wstępne 
porównanie wskazuje na potencjalną moż
liwość oszczędności sięgających nawet 
80% na całym łańcuchu projektowania. Jest 
to więc kontynuacja tendencji powszechnej 
w wielu branżach przemysłowych, polega
jącej na obniżeniu złożoności pracy z opro
gramowaniem i umożliwienia osiągnięcia 
wysokiego stopnia elastyczności. 

Kontakt: mgr inż. Marek Gaj 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 660 40 94 56  

marek.gaj@boschrexroth.pl
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Problem nieoryginalnych części zamien-
nych dotarł ze świata mody i branży 
zegarków luksusowych również do sek-
tora maszyn budowlanych. Podróbki 
części zamiennych zalewają rynek euro-
pejski. Rzekomo tanie części zamienne 
kryją w sobie duże ryzyko dla właścicieli 
maszyn. Gorszej jakości kopie stanowią 
istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i sprawności maszyny budowlanej. Firma 
Bosch Rexroth, będąca producentem 
oryginalnego wyposażenia, poszerza 
swoją ofertę oryginalnych części zamien-
nych do hydrauliki w technice mobilnej 
oferując szybko dostępne, regenerowane 
zgodnie z najnowszym stanem techniki 
pompy i silniki wielotłokowe osiowe jako 
jednostki wymienne.

Układ hydrauliczny jest istotnym elemen
tem niemal wszystkich nowoczesnych 
maszyn budowlanych. 
Dlatego też komponenty hydrauliczne 
odgrywają ważną rolę w kwestii dyspozy
cyjności maszyny. Uszkodzenie przykła
dowo pompy wielotłokowej osiowej czę
sto powoduje, że nie działa cała jednostka. 
Hydraulika odpowiada także za bezpie
czeństwo maszyny, szczególnie podczas 
przemieszczania dużych ciężarów czy 
zawieszonych ładunków, dlatego produ
centów oryginalnego wyposażenia obo
wiązują surowe wymogi w zakresie jako
ści i bezpieczeństwa, narzucone im przez 
producentów maszyn, jak i ustawodawcę. 
Współczesne procedury zarządzania pro
dukcją i jakością zapewniają przestrzega
nie i spełnienie tych wymogów. 
Szczególnie w przypadku nieprzestrze
gania okresów konserwacji dla kom
ponentów hydraulicznych może dojść 
do ich uszkodzenia lub nawet do całko
witej awarii. Ale nawet części poddawane 
konserwacji zgodnie z przepisami ulegają 
naturalnemu zużyciu. Koszty napraw 
i czasy przestoju powinny być wtedy jak 
najmniejsze.

Taniej nie znaczy lepiej
Jeżeli serwis maszyny lub warsztat mon
tuje tak zwane podróbki (czyli nielegalne 
kopie) jako części zamienne, niemal zawsze 
powoduje to problemy. Wprawdzie często 
szybciej dostępne kopie mają znacznie niż
sze ceny niż oryginalne części zamienne, 
jednak nie spełniają standardów jakościo
wych. Podróbka ma często o wiele mniej
szą wydajność od części oryginalnej, jej 
żywotność jest krótsza, a jej przedwczesna 
awaria tylko w najlepszym wypadku nie 
wyrządzi dodatkowych szkód w maszy
nie. W najgorszym zaś przypadku awaria 
funkcji bezpieczeństwa może spowodować 
nawet szkody osobowe.
Głównym problemem producentów 
podróbek jest brak odpowiedniej wiedzy 
(knowhow). Naśladowcy, po pierwsze, 
nie dysponują oryginalną dokumentacją 
projektową i konstrukcyjną. Po drugie, 
z braku wiedzy najczęściej stosują mate
riały gorszej jakości, żeby zaoszczędzić 
na kosztach. Po trzecie zaś, nie opanowali 
kosztownych procesów produkcyjnych 
w równym stopniu, co producenci części 
oryginalnych, bądź w ogóle nie posiadają 
niezbędnych do tego maszyn. Kto więc nie 
chce ryzykować, powinien zlecać wyko
nywanie napraw układu hydraulicznego 
wyłącznie w profesjonalnym warsztacie. 
Najlepiej dodatkowo zażądać potwier
dzenia, że warsztat używa wyłącznie ory
ginalnych części zamiennych. Nie muszą 
to być jednak zawsze części nowe. Części 
regenerowane są często dobrą alterna
tywą – przede wszystkim zaś są bardzo 
szybko dostępne i tańsze.

Zrób ze starego nowe
Reman to skrót od angielskiego pojęcia 
remanufacturing, oznaczającego regenera
cję. Firma Bosch Rexroth oferuje program 
Reman, w ramach którego regeneruje czę
ści uszkodzone lub zużyte, doprowadzając 
je do stanu, który odpowiada wymaganiom 
najnowszej techniki. Dla wszystkich czę

ści regenerowanych obowiązują tak samo 
wysokie wymogi w zakresie wydajności 
i żywotności, jak dla części z produkcji 
seryjnej. Firma Bosch Rexroth gwarantuje 
dla części Reman pełną jakość i rękojmię. 
Program obejmuje standardowe pompy 
wielotłokowe osiowe serii A10VO oraz sil
niki serii A2FM.

Oto krótki opis działania serwisu 
Reman: 
Operator maszyny lub warsztat zamawia 
potrzebną jednostkę wymienną w firmie 
Bosch Rexroth. Odpowiednia odnowiona 
jednostka jest niezwłocznie dostarczana 
w specjalnym opakowaniu. Po zamon
towaniu jednostki operator wykorzy
stuje otrzymane opakowanie zwrotne 
do odesłania starej części marki Rexroth. 
W zamian za to firma Bosch Rexroth 
wystawia odpowiednią notę uznaniową.
Dzięki serwisowi Reman nasi klienci 
szybko i łatwo otrzymują odnowione 
części zamienne od producenta orygi
nalnego wyposażenia – przedłużają one 
okres eksploatacji maszyny budowla
nej, a w porównaniu z zastosowaniem 
podróbek umożliwiają też oszczędności 
w pozycji kosztów eksploatacji.

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Soboń 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 1860 

krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

Pozorne oszczędności
Podróbki części zamiennych zwiększają ryzyko eksploatacyjne

		Oryginalne części Rexroth gwarantują 
bez pie czeństwo i bezawaryjną pracę 
maszyn
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rzanego przez maszynę. Główne oszczędności 
osiągane są przez odpowiednie zaprogramo
wanie cyklu pracy pompy w czasie wolnych 
ruchów lub biegu jałowego maszyny. 
Firma Bosch Rexroth obecna była także na Mię
dzynarodowych Targach Glassman Europe, 
które odbyły się dniach 78 maja 2013 również 
w Warszawie. Targi Glassman to najważniej
sze wydarzenie dla branży naczyń i opakowań 
szklanych na świecie, podczas którego firma 
Bosch Rexroth prezentowała ofertę obejmującą 
systemy napędów i sterowań z wykorzystaniem 
komponentów pneumatycznych, w tym trans
portowych łańcuchów zębatych.

Kontakt: mgr Magdalena Chmielewska  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

Targi Automaticon są największym w Polsce 
profesjonalnym forum, na którym spotykają się 
producenci i odbiorcy automatyki przemysłowej. 
W dniach 19-22 marca 2013 roku już po raz 
dziewiętnasty w warszawskim Centrum EXPO 
XXI odbyły się targi Automaticon 2013 – najważ-
niejsza w Polsce impreza wystawiennicza zwią-
zana z dziedziną robotyki, automatyki i pomia-
rów. Podczas czterech targowych dni, w czterech 
halach, na przestrzeni niemal 12 tys. m2, zapre-
zentowało się ponad 300 wystawców.

Dla firmy Bosch Rexroth targi okazały się 
owocne ze względu na możliwość spotkań 
z klientami, które nierzadko powiązane były 
z konkretną potrzebą i poszukiwaniem rozwią
zania do zastosowania w danej maszynie. 
Na stoisku firmy Bosch Rexroth dużym zaintere
sowaniem podczas targów cieszył się ultra kom
paktowy system serwonapędów IndraDrive Mi 
– połączenie serwosilnika i modułu zasilającego 
tworzące serwonapęd o wysokiej funkcjonalno
ści, jak również platforma EasyHandling umoż
liwiająca zautomatyzowanie zadań manipulacji 
przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów 
na prace inżynierskie nawet o 80%.
Zwiedzający mieli również możliwość obej
rzenia wielokanałowego systemu wkrętarko
wego Systembox SB356, wykazującego więk
szą sprawność energetyczną w porównaniu 
z wkrętarkami pneumatycznymi, a także boga
tej oferty rozwiązań pneumatycznych do zasto
sowań w branży spożywczej i opakowaniowej.
Podczas targów nastąpiło rozstrzygnięcie kon
kursu Produkt Roku 2012, organizowanego 
przez czasopismo „Napędy i Sterowanie” pod 
Patronatem Katedry Automatyki AGH oraz 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Uznanie komisji konkursowej oraz medal Pro
dukt Roku 2012 otrzymał system Syntronix 
umożliwiający napęd pomp hydraulicznych 
o stałej jak i zmiennej objętości roboczej, silni
kami elektrycznymi o regulowanych obrotach.
Zastosowanie napędów Syntronix umożliwia 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz 
znaczne zredukowanie poziomu hałasu wytwa

Targi i medal Produkt Roku

	Bosch Rexroth na targach Automaticon 2013

	Medal Produkt Roku 2012

Nagła awaria maszyny samo-

jezdnej po godzinach pracy lub 

co gorsza w weekend? Brak 

możliwości pomocy w takiej 

sytuacja to już przeszłość. 

W przypadku niespodziewanej 

usterki możecie Państwo 

skorzystać z serwisu hotline 

dostępnego 24 h na dobę 7 dni 

w tygodniu.

Od dnia 1 lutego 2013 dostępny 

jest 24-godzinny serwis aplika-

cji mobilnych w lokalizacjach: 

Horb, Elchingen, Schwieberdin-

gen i Witten. W przypadku 

awarii prosimy o telefon pod 

numer +49 (0) 9352405060, 

a pracownik Bosch Rexroth 

połączy Państwa z właściwą 

osobą z działu serwisu.

Serwis aplikacji 
mobilnych czynny 
24 h na dobę  
7 dni w tygodniu  
365 dni w roku


