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Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko Sp. z o.o., producent 
pojazdów specjalistycznych i maszyn, zaprezentowała w ostat-
nim czasie nowy produkt: pojazd drogowo-szynowy przeznaczo-
ny do obsługi technicznej trakcji pojazdów szynowych. Jest on 
wykorzystywany m.in. do wkolejania tramwajów po wypadnięciu 
z szyn lub holowania uszkodzonych wagonów.

Pojazd wykonany jest na podwoziu IVECO Trakker AD380T41 
o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton. Nowy pojazd MWM 
Brzesko został oznaczony symbolem DS-1. Wyposażony jest 

w szynowe wózki jezdne, umożliwiające jazdę po torach z pręd-
kością do 10 km/godz. 
Do napędu wózków jezdnych zastosowano hydrostatyczny układ 
jazdy typu otwartego. Układ napędowy zbudowano przy współ-
pracy i na komponentach hydraulicznych firmy Bosch Rexroth.
Istotną zaletą zastosowanego napędu hydrostatycznego jest moż-
liwość przenoszenia dużej mocy w układzie napędowym przy 
niewielkich gabarytach elementów hydraulicznych.
Głównymi elementami układu hydraulicznego są: pompa wie-
lotłokowa osiowa o zmiennej wydajności z regulatorem typu 

Pojazd drogowo-szynowy do obsługi technicznej 
trakcji pojazdów szynowych

 Nowy pojazd drogowo-szynowy MWM Brzesko służy m.in. do wkolejania tramwajów po wypadnięciu z szyn lub holowania uszkodzonych wagonów
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„load sensing” (LS), charakteryzująca się 
kompaktową budową, ciśnieniem robo-
czym 350 bar, ciśnieniem maksymalnym 
400 bar i możliwością montowania na 
przystawce odbioru mocy oraz silniki  
wielotłokowo-promieniowe typu MCR 5 
D380, bezpośrednio przenoszące napęd na 
koła jezdne, wyposażone w hamulce posto-
jowe oraz czujniki prędkości obrotowej.
Do sterowania hydraulicznymi silnikami 
układu jazdy zastosowano wielosekcyjny 
rozdzielacz hydrauliczny typu M4-15, 
z możliwością przesterowania elektro-
proporcjonalnie każdej sekcji rozdzie-
lacza, pracujący w układzie load sensing 
i skonfigurowany wg założeń technicznych 
klienta.
Wielkości jednostek hydraulicznych 
hydrostatycznego napędu jazdy zostały 
dobrane z wykorzystaniem programu 
FADI stosowanego w firmie Bosch Rexroth 
do symulacji i opracowywania wykresów 
trakcyjnych na etapie projektowania. 
Pozwala to na optymalizację i ogranicze-
nie kosztów budowy prototypu.
Dopełnieniem hydrostatycznego układu 
jazdy jest elektroniczny układ sterowania.
W układzie tym zastosowano programo-
walny sterownik RC12-10/30 z oprogra-
mowaniem BODAS, wyświetlacz typu DI3 
wraz z dwiema kamerami oraz inne akce-
soria elektryczne do połączeń, diagno-
styki, monitorowania stanu i obsługi.
Gabaryty pojazdu umożliwiają poko-
nywanie łuków szynowych o promieniu 

POJAZDY SPECJALNE

		Energooszczędny układ hydrauliczny służy do zasilania zarówno żurawia, jak i układu jazdy 
szynowej pojazdu

Silniki jazdy 
wózka przedniego 
MCR 5 z hamulcem 
postojowym

Silniki jazdy 
wózka tylnego 
MCR 5 z hamulcem 
postojowym Zasilanie żurawia

Podnoszenie 
i opuszczanie
wózka tylnego

Powrót żurawia

Pompa tłokowa 
osiowa A18V0

Podnoszenie 
i opuszczanie
wózka przedniego

Rozdzielacz wielofunkcyjny
typu ED

Rozdzielacz wielofunkcyjny typu M4-15

 Schemat ideowy hydrostatycznego układu 
jazdy pojazdu szynowego DS-1

minimum 22 metrów oraz nachyleniu 
torów do 10%. Energooszczędny układ 
hydrauliczny służy do zasilania zarówno 
żurawia, jak i układu jazdy szynowej. Do 
poruszania się po torach pojazd wykorzy-
stuje dwa napędzane wózki: przedni - jed-
noosiowy oraz dwuosiowy tylny. Wózek 
tylny, z jedną osią napędzaną, posiada 

adaptacyjny układ kół, dostosowujący się 
do krzywizny toru oraz nierówności toro-
wiska, zapewniający stały i równomierny 
rozkład nacisków na koła wózków toro-
wych. 
Sterowanie układem jazdy po torach 
odbywa się z kabiny kierowcy, za pośred-
nictwem sterownika i wyświetlacza. Ope-
rowanie wózkami torowymi ułatwiają 
dwie kamery umożliwiające obserwację 
obszaru otoczenia wózków. Obraz z kamer 
widoczny jest na ekranie wyświetlacza 
układu sterowania.
Innowacyjny układ niezależnego napędu 
czterech kół wózków torowych zapewnia 
skuteczną trakcję pojazdu we wszystkich 
warunkach.
Dużą zaletą nowego produktu MWM Brze-
sko jest fakt, iż podwozie pojazdu wraz 
z układem jazdy szynowej może być bazą 
dla innych zabudów, jak np.: podestu 
ruchomego do obsługi sieci trakcyjnej, 
pojazdu transportowego, pojazdu do kon-
serwacji i napraw torowisk itp.

Kontakt:                                                                      

mgr inż. Witold Sztaba                                            

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 606 146 680 

witold.sztaba@boschrexroth.pl
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W obliczu rosnących kosztów energii 
powstaje coraz większe zapotrzebowanie 
na niezawodne rozwiązania systemowe 
dla układów sterowania turbin parowych 
i gazowych.

Minimalny okres bezusterkowej pracy pod-
zespołów stosowanych w elektrowniach 
wynosi pięć lat, a wszelkie nieplanowane 
przestoje pociągają za sobą ogromne koszty. 
Rosną wymagania dotyczące wytwarzania 
jak największej ilości energii jak najmniej-
szym kosztem poprzez zastosowanie wysoce 
elastycznych i przyjaznych dla środowiska 
procesów. O ile w teorii wydaje się to bardzo 
proste, o tyle w praktyce powyższym oczeki-
waniom można sprostać wyłącznie poprzez 
wprowadzenie na każdym etapie najnowo-
cześniejszych rozwiązań.

Partner z wieloletnim doświadczeniem 
w branży 
Firma Bosch Rexroth oferuje gotowe do 
podłączenia układy sterowania i bezpie-
czeństwa, usługi serwisowe i konserwa-
cyjne oraz pomoc w projektowaniu syste-
mów. Z naszych usług od wielu lat korzy-
stają najwięksi operatorzy i wykonawcy 
elektrowni oraz producenci turbin. 

W ofercie firmy Bosch Rexroth znajdują 
się wysokiej jakości elementy oraz zespoły 
do sterowania i regulacji turbin, takie jak:
• hydrauliczne elementy wykonawcze 

do obsługi zaworów gazu i pary,
• elektromechaniczne elementy wyko-

nawcze EMA(G), 
• kompletne zespoły złożone z elemen-

tów wykonawczych i zaworów,
• siłowniki hydrauliczne do sterowania 

położeniem,
• silniki hydrauliczne do obracarek,
oraz elementy i zespoły do systemów bez-
pieczeństwa, takie jak:
• system bezpieczeństwa STSS (Self-Tes-

ting Safety System),
• bloki sterownicze szybkiego działania,

• bloki sterownicze do obracarek,
• zintegrowany system dostarczania 

oleju do układów chłodzenia, smaro-
wania i hydrauliki wysokociśnieniowej,

• przełączalne filtry przewodowe (klu-
czowy element systemu dostarczania 
oleju).

Sterowanie i regulacja za pomocą zawo-
rów i rozdzielaczy o działaniu ciągłym 
w celu zapewnienia niezawodnego dzia-
łania turbin
W dynamicznych układach sterowania, 
które wymagają zapewnienia krótkiego 
czasu reakcji, do obsługi hydraulicznych 
elementów wykonawczych stosuje się ser-
wozawory. W przypadku tego typu zawo-
rów bardzo ważne jest utrzymanie dużej 
czystości oleju hydraulicznego. Alterna-
tywą dla serwozaworów są rozdzielacze 
regulacyjne, które są mniej wrażliwe na 
zanieczyszczenia. Dynamika działania 
tego typu zaworów jest tylko nieznacznie 
mniejsza niż dynamika serwozaworów.

Układy regulacyjne szybkiego działania - 
sterowanie zaworami gazu i pary z funk-
cją szybkiego zamykania lub otwierania

Układy regulacyjne szybkiego działania 
stosuje się w sytuacji, w której element 
wykonawczy pracujący w normalnym try-
bie (tj. pozostający w położeniu zamknię-
tym, otwartym lub regulacyjnym) musi po 
otrzymaniu sygnału natychmiast przejść 
w ustalone położenie bezpieczeństwa. 
Na zaworze gazu lub pary montuje się 
siłownik sterujący, który zostaje wstęp-
nie naprężony hydraulicznie i skontro-
wany sprężyną, a następnie przemiesz-
czony w ustalone położenie robocze. Jeśli 
zachodzi potrzeba szybkiego zamknię-
cia lub otwarcia zaworu, ciecz z komory 
ciśnieniowej siłownika jest uwalniana 
do komory bezciśnieniowej za pośredni-
ctwem zaworu nabojowego, a sprężyna 
mechanizmu zabezpieczającego w ele-
mencie wykonawczym przesuwa tłok 
siłownika w wymagane położenie bez-
pieczeństwa (otwierające lub zamykające 
zawór gazu lub pary).
Elementy wykonawcze firmy Bosch 
Rexroth mają określone parametry bez-
pieczeństwa odpowiadające poszczegól-
nym poziomom nienaruszalności bezpie-
czeństwa wymaganym w przypadku funk-
cji szybkiego działania.

Układy sterowania i regulacji do turbin gazowych  
i parowych 

		Stabilne dostawy energii - większa niezawodność dzięki sprawdzonym rozwiązaniom syste-
mowym z gwarancją jakości 
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STSS - inteligentny układ sterowania 
zapewniający dużą niezawodność
Samotestujący system bezpieczeństwa 
(Self-Testing Safety System - STSS) umożli-
wia kontrolowanie niezawodności rzadko 
używanych zaworów bezpieczeństwa 
w turbinach gazowych i parowych oraz 
określanie stanu ich gotowości bez zakłó-
cania bieżącej pracy obiektu. 

Hydrauliczne elementy wykonawcze 
W przypadku turbin parowych cała moc 
cieplna jest regulowana za pomocą zawo-
rów, natomiast w przypadku turbin gazo-
wych regulacji podlega tylko ilość dostar-
czanego paliwa. Hydrauliczne elementy 
wykonawcze mają konstrukcję modułową, 
która umożliwia tworzenie różnych kon-
figuracji. Dzięki temu wymagane urzą-
dzenia wykonawcze można precyzyjnie 
dostosowywać do wymagań poprzez 
zastosowanie wybranych siłowników 
hydraulicznych, zespołów sprężyn, ukła-
dów pomiarowych i zaworów. Ponadto 
wszystkie elementy sterujące można 
umieścić w korpusie siłownika, który 
pełni również rolę bloku sterowniczego. 
Bezpieczne działanie elementu wykonaw-
czego zapewnia zespół sprężyn.

Elektromechaniczny element wyko-
nawczy EMA(G) z przekładnią hydrosta-
tyczną 
Nowy elektromechaniczny element wyko-
nawczy z przekładnią hydrostatyczną 
i funkcją szybkiego zamykania ze wspo-
maganiem sprężynowym to autonomiczne 
urządzenie umieszczone w niewielkiej 
obudowie, które nie wymaga stosowania 
dodatkowego modułu dostarczania oleju 
ani przewodów hydraulicznych. Duża 
łatwość obsługi pozwala znacznie obniżyć 
koszty rozruchu i utrzymania.
Uproszczona jest parametryzacja, a sta-
rannie zaprojektowany układ sterowania 
pozwala ograniczyć do minimum koszty 
rozruchu. Urządzenie wykonawcze świet-
nie sprawdza się w elektrowniach z uwagi 
na dużą odporność na drgania, zdolność 
do generowania dużych sił przy ustala-
niu położenia oraz duży skok. Wśród zalet 
należy również wymienić długi okres  

eksploatacji, wysoki poziom bezpieczeń-
stwa (SIL 3) oraz minimalne zapotrzebo-
wanie na konserwację.

Obracarka wirnika turbiny - zapobiega-
nie odkształceniom termicznym i uszko-
dzeniom wynikającym z przestojów
W celu uniknięcia odkształceń termicz-
nych, które mogą wystąpić po wyłącze-
niu turbiny, wirnik musi nadal obracać się 
z niewielką prędkością do czasu pełnego 
schłodzenia. Równie ważne jest także 
regularne obracanie wirnika podczas 
dłuższych przestojów, co pozwala zapo-
biec odkształceniom statycznym oraz 
monitorować płynność mechanicznego 
ruchu obrotowego. W tym celu stosuje się 
obracarki hydrauliczne, które pozwalają 
skutecznie zapobiec ewentualnym uszko-
dzeniom turbiny.
Firma Bosch Rexroth oferuje wszystkie 
elementy systemowe niezbędne do speł-
nienia przez obracarkę hydrauliczną 
wymagań producenta turbiny, czyli sil-
nik hydrauliczny, blok sterowniczy oraz 
siłownik hydrauliczny. 
Do wyboru jest wiele sprawdzonych 
modeli silników hydraulicznych o kon-
strukcji tłokowej osiowej lub tłokowej pro-
mieniowej. Kolejne elementy to siłownik 
hydrauliczny oraz blok sterowniczy, który 
służy do sterowania silnikiem hydrau-
licznym i siłownikiem hydraulicznym 
-  zastosowaną w nim konfigurację zawo-
rów dostosowuje się przede wszystkim do 
zakresu funkcji silnika hydraulicznego.

Indywidualne systemy dostarczania 
oleju - energia hydrauliczna, chłodzenie 
i smarowanie
W przypadku turbin spotyka się dwie kate-
gorie urządzeń hydraulicznych: układy 
chłodzenia i smarowania, które charak-
teryzują się niskim ciśnieniem i dużym 
przepływem, oraz układy ciśnieniowe słu-
żące do przenoszenia energii hydraulicz-
nej, które charakteryzują się średnim lub 
wysokim ciśnieniem pracy przy stosun-
kowo niewielkim przepływie. Firma Bosch 
Rexroth jest kompetentnym partnerem 
potrafiącym zaprojektować oba układy - 
w ofercie firmy są zarówno oddzielne urzą-

dzenia do dostarczania oleju, jak i zinte-
growane systemy zasilające oba rodzaje 
układów z jednego zbiornika.

Urządzenia do dostarczania oleju do 
układów chłodzenia i smarowania
Zarówno łożyska hydrodynamiczne wału 
turbiny, jak i przekładnia łącząca tur-
binę z generatorem wymagają smarowa-
nia i chłodzenia. Wyjątkiem jest jedynie 
system lewarowania, który z uwagi na 
wymagania dotyczące ciśnienia współpra-
cuje z wysokociśnieniowym układem ole-
jowym (chociaż do jego obsługi używany 
jest olej smarowy).

Usługi firmy Bosch Rexroth 
Firma Bosch Rexroth zapewnia szybkie 
wykonywanie czynności diagnostycznych 
i terminową dostawę części zamiennych, 
a także oferuje ustandaryzowane procesy 
i procedury testowe pozwalające zminima-
lizować koszty. Wszystkie powyższe prace 
są wykonywane przez znakomicie wykwa-
lifikowanych pracowników w ramach sieci 
serwisowej obejmującej ponad 80 krajów.
Firma Bosch Rexroth oferuje również 
usługi serwisowania prewencyjnego 
(obejmujące na przykład sprawdzanie 
stanu urządzeń i analizę czystości oleju), 
które pozwalają utrzymać wysoką spraw-
ność systemów hydraulicznych przez cały 
cykl eksploatacji. Wszystkie powyższe 
elementy pozwalają zwiększyć wydaj-
ność pracy i sprawność energetyczną oraz 
wdrożyć ściśle określone normy bezpie-
czeństwa, co przekłada się na znaczne 
obniżenie całkowitych kosztów eksploa-
tacji. Firma Bosch Rexroth oferuje kom-
pleksowy pakiet usług, które klient może 
dowolnie konfigurować w zależności od 
indywidualnych potrzeb.
Szczegółowe informacje można uzyskać 
w serwisie www.boschrexroth.pl/serwis.

 

Kontakt:  

mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl
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PRZEMYSŁ 4.0

Ruszyła pierwsza linia produkcyjna zgodna  
z koncepcją Przemysłu 4.0
Fabryka firmy Bosch Rexroth w Homburgu: udana integracja człowieka,  
maszyny i produktu 

Od koncepcji do wdrożenia: w fabryce 
firmy Bosch Rexroth w Homburgu ruszyła 
pilotażowa linia montażowa do półautoma-
tycznej produkcji wielosekcyjnych rozdzie-
laczy hydraulicznych – w sześciu typach 
podstawowych i ponad 200 wariantach. 
Linia jest zintegrowana w systemie BPS 
(„Bosch Produktionssystem“). 
Technologie RFID oraz Bluetooth umożli-
wiają komunikację pomiędzy linią, produk-
tem a pracownikiem oraz zapewniają 
elastyczność i wydajność produkcji 
poszczególnych wyrobów. 

Po zaprezentowanej na targach Hanno-
ver Messe 2014 wersji demonstracyjnej 
„Smart Automation“ firma Bosch Rexroth 
uruchomiła pierwszą linię produkcyjną 
zgodną z koncepcją Przemysłu 4.0. Linia 
wykorzystuje system zdalnej identyfika-
cji radiowej. Inteligentne tagi RFID roz-
poznają wariant produktu i przekazują 
linii informację o potrzebnych materia-
łach i procesach. Na każdej stacji robo-
czej tagi są odczytywane, a informacje dla 
pracownika wyświetlają się na ekranie. 
W ten sposób można skrócić cykl produk-
cji i zapewnić jak najbardziej efektywne 
gospodarowanie zasobami. 

Doskonała komunikacja dzięki active-
Cockpit
Wszelkiego rodzaju niedociągnięcia 
można szybko zidentyfikować: stwo-
rzony przez firmę Bosch Rexroth infor-
macyjny system activeCockpit gromadzi, 
filtruje i wizualizuje na bieżąco dane 
z produkcji. Zarówno pracownicy, jak 
i osoby kierujące mają do dyspozycji 
platformę komunikacyjną, która umożli-
wia szybkie wdrażanie rozwiązań. Dzięki 
temu możliwa jest redukcja przesto-
jów spowodowanych awariami i wzrost  
wydajności pracy.

Automatyczna adaptacja stanowisk 
pracy
Także same stanowiska pracy dopasowują 
się do potrzeb użytkowników. Zapewniają 
to zawierające profil użytkownika etykiety 
Bluetooth, które nosi każdy pracownik 
i które muszą zostać odczytane przez sta-
cję montażową. Można w ten sposób dosto-
sować oświetlenie lub wysokość czcionki 
i język komunikatów wyświetlanych na 
monitorze. Nawet poziom informacji na 
ekranie automatycznie dopasowuje się 
do kwalifikacji danego użytkownika.  

Tak w praktyce wygląda demonstracja 
koncepcji Przemysłu 4.0 w wykonaniu 
firmy Bosch Rexroth, która w uznaniu dla 
„Najlepszej integracji człowieka, maszyny 
i procesu” otrzymała wyróżnienie „Indu-
strie 4.0 Award“ od magazynu branżowego 
„Produktion“.

Kontakt:  

mgr inż. Paweł Krzesak  

Bosch Rexroth, Polska 

tel.:  +48 71 364 73 27 

pawel.krzesak@boschrexroth.pl                              

Postawione zadanie: 
Umożliwienie produkcji 
zindywidualizowanych 
produktów w minimalnych 
seriach (także tych 
o wielkości serii = 1) w pro-
cesie półautomatycznym, 
przy zachowaniu najwyższej 
jakości i skróceniu cyklu 
produkcji.

Inteligentne rozwiązanie:
Automatyczna adaptacja 
stacji roboczych do 
każdego etapu produkcji 
i każdego pracownika 
dzięki technologiom RFID 
oraz Bluetooth.

Efekt:
Pilotażowa linia montażowa 
we własnej fabryce 
pozwala firmie Bosch 
Rexroth zaprezentować 
praktyczną odsłonę kon-
cepcji Przemysłu 4.0 oraz 
zdobyć cenne doświadcze-
nia dla przyszłego rozwoju 
tej koncepcji.

Wdrożone rozwiązania:
• system informacyjny activeCockpit umożliwia pozyskiwanie i przetwarzanie danych 

z produkcji w trybie ciągłym
• tagi RFID oraz Bluetooth zapewniają automatyczną integrację człowieka, maszyny 

i produktu

		Technologie RFID oraz Bluetooth umożliwiają komunikację pomiędzy linią, produktem  
a pracownikiem oraz zapewniają elastyczność i wydajność produkcji poszczególnych wyrobów
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Nowe stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 
firmy Bosch Rexroth jest zgodne z kon-
cepcją Przemysłu 4.0, a jego budowa 
umożliwia rozszerzenie o kolejne moduły. 
Stanowisko mMS 4.0 umożliwia zgłębie-
nie wiedzy z zakresu mechatroniki i pneu-
matyki oraz opcjonalnie hydrauliki. 
Dodatkowo przedmiotem szkolenia mogą 
być  sterowania SPS, CNC i sterowania 
robotami. Nowe stanowisko dydaktyczne 
jest odpowiednie zarówno do utrwalenia 
podstaw mechatroniki, jak i do podnosze-
nia kwalifikacji. Modułowa konstrukcja 
umożliwia dostosowanie systemu i prze-
widzianych ćwiczeń do poziomu zaawan-
sowania uczestników. Stanowisko jest 
dedykowane dla przedsiębiorstw, ośrod-
ków szkoleniowych, uniwersytetów i szkół 
zawodowych. 

Stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 umoż-
liwia wprowadzenie różnorodnych tre-
ści dydaktycznych, które musi przyswoić 
przyszły mechatronik w ciągu trzyipół-
letniego okresu kształcenia. Pomoc 

 Nowe mechatroniczne stanowisko dydak-
tyczne mMS 4.0 przeznaczone jest dla 
szkół zawodowych i wyższych oraz zakła-
dów przemysłowych

Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne zgodne  
z koncepcją Przemysłu 4.0 z możliwością 
rozbudowy o kolejne moduły 

dydaktyczną dla uczniów i nauczycieli 
stanowią także podręczniki zawierające 
ćwiczenia praktyczne. Podobnie jak 
wszystkie systemy szkoleniowe Rexroth, 
także nowy system mMS 4.0 bazuje na 
standardowych modułach z różnych 
grup produktowych firmy Bosch Rexorth, 
będącej specjalistą w dziedzinie napę-
dów i sterowań. 
Mechatroniczne stanowisko dydaktyczne 
mMS 4.0 umożliwia montaż elementów 
z podziałem na trzy stanowiska robo-
cze: magazyn, prasa pneumatyczna lub 
hydrauliczna i magazyn wysokiego skła-
dowania. Zgodność z koncepcją Przemy-
słu 4.0 umożliwia uczestnikom opano-
wanie m.in. programowania w językach 
wysokiego poziomu przy bezpośrednim 
dostępie do systemu sterowania. Dodat-
kowo przy pomocy udostępnionego 
systemu i ćwiczeń uczestnicy mogą wdro-
żyć się w popularny obecnie temat bez-
pieczeństwa maszyn. Zasada „Plug & Play“ 
redukuje do minimum nakłady związane 
z uruchomieniem systemu. 

Koncepcja modułowa dopasowana do 
poziomu zaawansowania
Modułowa koncepcja systemu mMS 4.0 
jest dostosowana do toku nauki przy-
szłych mechatroników. Jego elastyczność 
uwidacznia się w tym, że użytkownicy 
rozpoczynają od jednego stanowiska 
i mogą dodawać kolejne. Z poszczegól-
nych stanowisk można także korzystać 
niezależnie. Firma Bosch Rexroth oferuje 
także moduły szkoleniowe EVO1 – EVO3 
będące prekursorami systemu mMS 4.0. 
Dla początkujących odpowiedni jest 
system szkoleniowy EVO1 bazujący na 
płycie aluminiowej. System ma za zada-
nie przekazanie podstawowej wiedzy 
dotyczącej m.in. okablowania, budowy 

i działania części oraz zespołów, a także 
rejestrowania informacji za pomocą 
czujników i przyrządów pomiarowych. 
Wariant EVO2 umożliwia już wejście 
w świat Przemysłu 4.0. System napędza 
jednostka Rexroth SPS najnowszej gene-
racji, dzięki której uczestnicy szkolenia 
dodatkowo mają możliwość korzystania 
z Open Core Engineering. Zaawansowani 
natomiast mogą programować sterowania 
procesu i stanu lub analizować przepływ 
energii oraz informacji. System EVO3 
firmy Bosch Rexroth posiada wszystkie 
funkcje modułu EVO2 oraz jednostkę HMI 
i system RFID. Także w przypadku tego 
modelu użytkownicy mogą programować 
mechanizmy kontroli bezpieczeństwa. 
Przy zakupie systemu szkoleniowego 
mMS 4.0 firma Bosch Rexroth oferuje 
klientom także szkolenie „Train the Tra-
iner”, którego celem jest gruntowne 
przygotowanie użytkowników do pracy 
z nowym systemem oraz dalsze, systema-
tyczne szkolenia. 

Debiut systemu na targach edukacyjnych 
Didacta 
Po raz pierwszy firma Bosch Rexroth 
zaprezentowała nowe mechatroniczne 
stanowisko dydaktyczne mMS 4.0 na tar-
gach edukacyjnych Didacta, które odbyły 
się w dniach 24 – 28 lutego 2015 r. w Hano-
werze. Więcej informacji na stronie www.
boschrexroth.de/trainingsystems.

Kontakt:  

mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl
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Fit4Filter – aplikacja na smartfona, 
która ułatwia zamawianie filtrów 
hydraulicznych marki Rexroth!
Firma Bosch Rexroth przedstawia naj-
nowszą aplikację na smartfona - Fit4Filter, 
której zadaniem jest ułatwienie wyszuka-
nia i zastąpienie stosowanego dotychczas 
filtra na filtr marki Rexroth. Aplikacja jest 
dostępna zarówno na urządzeniach 
mobilnych Apple jak i Android.

Fit4Filter jest idealnym narzędziem, które 
pomoże klientom, a także inżynierom oraz 
menedżerom projektów szybko i sprawnie 
znaleźć filtr spełniający oczekiwania użyt-
kownika. Aplikacja wyposażona jest w uni-
kalny system „sync-on-demand”, który 
pozwala na aktualizowanie programu 
i wyposażenie go w nowe informacje doty-
czące filtrów. Dzięki aplikacji możliwy jest 
bezpośredni kontakt z osobą odpowie-
dzialną za elementy hydrauliczne w firmie 

W warunkach globalnej konkurencji  
liczy się każdy dzień. Szybki czas reakcji 
jest czynnikiem decydującym o sukcesie 
na rynku. Niezawodna i szybka dostawa 
komponentów maszyn odgrywa istotną 
rolę, szczególnie w przypadku produkcji 
jednostkowej i specjalnej oraz awarii. 
Program GoTo Europe firmy Bosch 
Rexroth to uproszczony proces realizacji 
zamówienia i terminowa dostawa najpo-
pularniejszych produktów Rexroth repre-
zentujących wszystkie nasze technologie.

Najpopularniejsze wybrane produkty 
marki Rexroth z zakresu hydrauliki (w tym 
zawory i rozdzielacze on/off oraz zawory 
i rozdzielacze proporcjonalne, pompy, 
siłowniki, filtry i wkłady filtracyjne), roz-
dzielaczy i zaworów mobilnych, napę-

 Program GoTo Europe umożliwia szybką 
dostawę najpopularniejszych produktów 
firmy Bosch Rexroth

Szybka dostawa produktów, których potrzebujesz 
Program GoTo Europe firmy Bosch Rexroth

Bosch Rexroth, także w Polsce (wybierając 
w ustawieniach aplikacji jako kraj Polskę 
oraz zmieniając jednostki na metryczne).
Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. 
Wystarczy wpisać numer stosowanego 
filtra, a system sam wyszuka odpowiedni 
filtr marki Rexroth, dodatkowo podając 
jego specyfikację. Klikając na ikonę ze 
słuchawką lub kopertą połączysz się bez-
pośrednio z naszym inżynierem, który 
udzieli wszystkich potrzebnych informa-
cji. To jest naprawdę proste!

Fit4Filter jest dostępny w Apple Store 
oraz Google Play Store™
Wskazówki dotyczące instalacji Fit4Fil-
ter, jak również innch aplikacji mobilnych 
Rexroth, można znaleźć na naszej stronie  
www (na dole strony – zakładka Apps).

dów elektrycznych i sterowań oraz tech-
niki przemieszczeń liniowych i montażu 
możesz teraz otrzymać w terminie eks-
presowym. Przykładowo termin wysyłki 
pomp A10VSO, A2FO, A4VSO oraz pomp 
zębatych z zakładu produkcyjnego wynosi 
do 10 dni, a rozdzielaczy WE6, WE10, 
WEH, WRE i WRA do 5 dni. Dostawy rea-
lizujemy na terenie całej Europy przy 
uwzględnieniu ograniczonej ilości zamó-
wionych sztuk danego produktu z zacho-
waniem uproszczonych procedur. Z naszą 
pomocą możesz realizować swoje pro-
gramy, optymalizując przy tym termino-
wość i efektywność procesów.
Program GoTo obejmuje asortyment 
naszych najpopularniejszych produktów 
oraz umożliwia szybki proces realizacji 
zamówienia. 

Dokończenie na stronie 8
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ZE ŚWIATA BOSCHA

Relaks w otoczeniu idealnie wypielęgnowanej 
zieleni to marzenie każdego właściciela  
ogrodu. Rośliny ogrodowe wymagają jednak 
troski i… pracy. Doprowadzenie niesfornej 
trawy do satysfakcjonującego nas stanu nie 
jest łatwe – szczególnie w miejscach nieprzy-
jaznych kosiarce. 

Firma Bosch Rexroth zaprezentowała najnow-
sze produkty dedykowane dla automatyzacji 
przemysłu podczas tegorocznych 
Międzynarodowych Targów Automatyki 
i Pomiarów AUTOMATICON 2015, które odbyły 
się w Warszawie w dniach 17-20 marca 2015.

Zwiedzający mieli okazję przyjrzeć się z bliska:
• siłownikowi elektromechanicznemu EMC-

-HD przeznaczonemu do pracy przy dużych 
obciążeniach i będącego alternatywą dla 
rozwiązań opartych na hydraulice siłowej,

• liniowemu silnikowi MCL bez rdzenia stalo-
wego, gwarantującemu najwyższą dynamikę 
i precyzję ruchu,

• zintegrowanemu z prowadnicą systemowi 
pomiaru drogi IMS-I, zapewniającemu 
doskonałą precyzję przy zachowaniu kom-
paktowej budowy, 

• przekładniom planetarnym PLSA, które ofe-
rują znacznie większe nośności przy podob-

Lekkie, eleganckie i niezwykle dokładne!
Nowe podkaszarki do trawy Bosch

Bosch Rexroth na targach  
AUTOMATICON 2015
Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON 2015

nych rozmiarach i są alternatywą dla kla-
sycznych mechanizmów śrubowo-tocznych, 

• innowacyjnemu systemowi zasilania hydrau-
licznego Sytronix opartemu na pompie 
hydraulicznej i regulowanym napędzie elek-
trycznym, który umożliwia swobodę w kształ-
towaniu charakterystyk układów hydraulicz-
nych oraz oszczędność energii elektrycznej.

	Stoisko firmy Bosch Rexroth podczas targów 
AUTOMATICON 2015

Nowe, lekkie i niezwykle wygodne w użyciu 
podkaszarki firmy Bosch ART 23 SL i ART 26 
SL pomogą zadbać o trawnik w trudniej dostęp-
nych strefach ogrodu.
Oprócz niskiej wagi, dużej mocy i bardzo 
prostego sposobu obsługi podkaszarki mają 
też jeszcze jedną zaletę: nowoczesny design,  
który zdecydowanie je wyróżnia.
ART 23 SL i ART 26 SL to przede wszystkim: 
• unowocześniony system tnący: długość nici 

dostosowuje się do warunków pracy;
• doskonała siła cięcia, umożliwiająca czyste 

i łatwe cięcie w większości warunków;
• łatwość obsługi dzięki lekkiej, metalowej 

konstrukcji i zredukowanym wibracjom.
Więcej na www.bosch.pl

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.
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Zamówione produkty docie-
rają do Ciebie w odpowiednim 
czasie, co pozwala szybko rea-
gować na potrzeby rynku oraz 
klientów.
Dzięki programowi G oTo 
zyskujesz łatwiejszy dostęp 
do informacji produktowych, 
szybką realizację zamówie-
nia i krótsze terminy dostaw. 
Wszystko to umożliwia zwięk-
szenie efektywności Twoich 
procesów rynkowych.
Kompletną ofertę produktów 
objętych programem GoTo 
można znaleźć w katalogach 
elektroniczych dostępnych 
na stronie internetowej www.
boschrexroth.pl/goto. Tam 
znajdziesz również dodatkowe 
informacje na temat wybra-
nego produktu, dane tech-
niczne oraz informacje o spo-
sobie zamówienia.
 

Kontakt:  

mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50 

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl                                                       


