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Największa inwestycja infrastrukturalna w powo-
jennej historii Wrocławia z udziałem Bosch Rexroth

Dorzecze Odry jest obszarem, w którym często występują zjawi-
ska powodziowe. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego 
(WWW), którego zadaniem jest chronić mieszkańców dorzecza 
Odry przed powodziami i ich skutkami, to największa inwestycja 
infrastrukturalna w powojennej historii Wrocławia. Dzięki moder-
nizacji podniesiono skuteczność działania węzła i tym samym 
zwiększono bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dorzecza Odry 
oraz zabezpieczono środowisko naturalne na jego terenie. 

Wrocławski Węzeł Wodny znajduje się w centralnej części 
dorzecza Odry na odcinku od 241,5 km Odry w rejonie Blizano-
wic, do 266,9 km przy ujściu Widawy. Jest to unikalny w skali 

kraju zespół rzek, kanałów oraz urządzeń hydrotechnicznych. 
Zgodnie z pierwotnymi założeniami został zaprojektowany tak, 
aby bezpiecznie przeprowadzić kulminację fali o przepływie 
2400 m3/s. Z odnotowanych czterech powodzi w XIX wieku 
i  udokumentowanych dwunastu dużych powodzi w XX wieku, 
największa wystąpiła w lipcu 1997 r. Przepustowość WWW 
oszacowana została na około 2315 m3/s, tymczasem przepływ 
fali kulminacyjnej w roku 1997 osiągnął 3640 m3/s. 

Skala oraz wielkość spowodowanych strat popowodziowych 
zmusiły polski rząd do opracowania wszechstronnej strategii 
modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza 

Nowa Budowla Wlotowa
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Odry. Została ona opracowana w formie wstępnego Studium 
Wykonalności dla Programu Odra 2006. W dniu 6 lipca 2001 r. 
uchwalona została przez Sejm RP Ustawa o ustanowieniu pro-
gramu wieloletniego „Program dla Odry 2006”. 

W skład WWW wchodzą m.in. dwie równoległe Śluzy Rędzin, 
starsza ceglana wybudowana w latach 1913-1917 oraz larse-
nowa, która powstała na przełomie 1931-1934. Obie śluzy mają 
ponad 200 m długości oraz 12 m szerokości. W roku 2013 roz-
począł się proces modernizacji śluz, w którym czynny udział 
brała fi rma Bosch Rexroth, projektując montaż oraz dostarcza-
jąc elementy hydrauliki siłowej. Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt wykonania segmentów przeciwpowodziowych na obu ślu-
zach. Każdy napędzany jest dwoma agregatami o pojemności 
zbiornika 160 l i mocy P = 5 kW. Zasilacze umiejscowione są 
w obudowach ochronnych na podestach, które zabezpieczają 
przed warunkami atmosferycznymi i wysoką wodą. Ruch seg-
mentu odbywa się za pomocą dwóch cylindrów o wymiarach 
125/90/2800 ze zintegrowanym pomiarem drogi wysuwu tło-
czysk, wykonanych w technologii Enduroq. 

Powłoka Enduroq powstaje w oparciu o technologię HVOF. 
W przypadku siłowników dostarczonych do napędów segmen-
tów na Rędzinie oraz Nowej Budowli Wlotowej Śluzy Miejskiej 
została zastosowana powłoka typu Enduroq 2000, o grubości 
warstwy ›250 µm, która charakteryzuje się:
 wysoką odpornością na ścieranie,
 wysoką odpornością na korozję,
 bardzo niską porowatością.

Śluza ceglana na głowie górnej i dolnej również posiada napędy 
hydrauliczne. Głową górną wrota oraz zasuwy poruszają cylin-
dry o wymiarach 125/90/1350. Na głowie dolnej jest zabudo-
wany dokładnie taki sam system hydrauliczny. Każdą głowę 
napędzają dwa agregaty o pojemności 75 l, które są zabudo-
wane w obudowach ochronnych. Jeden zasilacz odpowiedzialny 
jest za napęd dwóch siłowników. W ramach realizacji przebu-
dowy WWW przez fi rmę Sinohydro Corporation Limited, fi rma 
Bosch Rexroth była wykonawcą napędów hydraulicznych 
Kanału Miejskiego do przepuszczenia wód powodziowych. 
W skład inwestycji wchodzi opisana Nowa Budowla Wlotowa 
oraz śluza (głowa górna i dolna). Napęd wrót śluzy realizowany 
jest za pomocą silników hydraulicznych typu MCR 3, natomiast 
zasuwy kanałów obiegowych napędzane są siłownikami 
hydraulicznymi o wymiarach 80/45/630. 

Współpraca obu fi rm zaowocowała pozytywnym zakończeniem 
kontraktu i przekazaniem do użytkowania Inwestorowi Kon-
traktu, Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu. Firma Bosch Rexroth po raz kolejny udowodniła, że nie 
boi się wyzwań, a w pracach hydrotechnicznych ma niepodwa-
żalne doświadczenie. 

Kontakt: dr inż. Arkadiusz Gierczak, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 71 364 7328, arkadiusz.gierczak@boschrexroth.pl
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Segment przeciwpowodziowy na Śluzie Rędzin

Kanał Miejski – w niebieskich obudowach zlokalizowane są agregaty hydrauliczne
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PRZEMYSŁ 4.0

Podczas tegorocznej 70-tej edycji Międzynarodowych Targów 
Innowacyjnych Technologii Przemysłowych Hannover Messe, 
fi rma Bosch Rexroth prezentowała swoje produkty oraz rozwią-
zania pod hasłem Connected Hydraulics – Beyond Limits. Zwie-
dzający mogli obejrzeć niezwykle efektowny, moderowany 
pokaz holografi czny będący zobrazowaniem koncepcji Con-
nected Hydraulics – Beyond Limits, pokazujący przyszłość 
hydrauliki w nowoczesnym środowisku Przemysłu 4.0.

Koncepcja Connected Hydraulics jest wynikiem postępującej 
elektronizacji, która pozwoliła na bezproblemowe podłączenie 
hydrauliki do nowoczesnych struktur sieciowych. Dzięki rozpro-
szonej inteligencji i otwartym interfejsom możliwa jest integracja 
hydrauliki z rozwiązaniami opartymi na różnych innych techno-
logiach. Connected Hydraulics umożliwia wykorzystanie ogrom-
nego potencjału środowisk Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy 
(IoT). Cyfrowe modele komponentów hydraulicznych umożli-
wiają symulacje i programowo kontrolowane zmiany procesów. 
Hydraulika podłączona do sieci sama się monitoruje i z prawdo-
podobieństwem 99% wykrywa błędy zanim doprowadzą one do 
awarii. Pozwala to na podejmowanie odpowiednich działań pre-
wencyjnych w trakcie zaplanowanych przerw w produkcji. 

Wysoka sprawność przez cały okres eksploatacji
Prezentowane podczas targów rozwiązania Connected Hydrau-
lics gwarantują wysoką sprawność przez cały okres eksploata-
cji: od projektowania poprzez uruchomienie do produkcji. 
Wśród najważniejszych korzyści, jakie niesie ze sobą ich zasto-
sowanie, należy wymienić:
 Uproszczenie projektowania
Zwiedzający mogli poznać wyjątkowe narzędzia online do kon-
fi gurowania komponentów i modułów. Funkcje symulacji 
pozwalają na sprawdzenie wszystkich komponentów pod 
kątem właściwych wymiarów oraz umożliwiają projektantom 
komputerowe przetestowanie różnego rodzaju konfi guracji. 

 Usprawnienie procesu instalacji
Prezentowane podczas targów Hannover Messe fabrycznie 
zmontowane i przetestowane moduły instalowane w trybie 
„podłącz i pracuj” umożliwiają uzyskanie znacznych oszczęd-
ności przy instalowaniu i uruchamianiu. 
 Maksymalizacja produktywności
W codziennej pracy produktywność zależy od czasu cyklu, precy-
zji i czasu konfi gurowania. Pod tymi względami rozwiązania 
hydrauliczne fi rmy Bosch Rexroth są znakomite. Biją także rekordy 
pod względem kosztów operacyjnych. Napędy z pompami o zmien-
nej wydajności z rodziny Sytronix umożliwiają zmniejszenie zuży-
cia energii przez osie hydrauliczne nawet o 80%. 
 Minimalizacja przestojów
Wytrzymałość i niezawodność hydrauliki fi rmy Bosch Rexroth 
jest dodatkowo zwiększona dzięki funkcjom monitorowania 
warunków oraz serwisowania prewencyjnego. Odpowiednie 
czujniki mierzą poszczególne parametry operacyjne napędu 
hydraulicznego, takie jak jakość oleju, temperatura czy drgania, 
a także zliczają cykle przełączania zaworów. 

Wśród zagadnień i produktów prezentowanych na stoisku fi rmy 
Bosch Rexroth podczas targów Hannover Messe były m.in.:
  inteligentne jednostki napędowe: kompaktowy zasilacz 

hydrauliczny CytroPac oraz inteligentny standardowy zasi-
lacz ABPAC,

  wielozadaniowość ruchu liniowego: oś hydrauliczna SHA 
i  siłowniki elektromechaniczne EMC-HD,

  sterowanie ruchem i łączność, w tym napędy pomp silni-
kiem o zmiennej prędkości obrotowej – Sytronix,

  konserwacja predykcyjna i usługa zdalna,
  system zarządzania cieczą: nowe elementy fi ltracyjne, tech-

nologia czujników i akumulatorów,
  napędy Hägglunds.

Na stoisku, jako kraj partnerski, miała okazję zaprezentować 
się również polska spółka Bosch Rexroth. Dziękujemy wszyst-
kim naszym klientom – tym obecnym oraz przyszłym, którzy 
odwiedzili nas podczas targów Hannover Messe. Dla obu stron 
była to doskonała okazja do biznesowych rozmów dotyczących 
nowego kierunku rozwoju, jakim jest Przemysł 4.0.

Kontakt: mgr Katarzyna Wnorowska, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 22 738 18 82, katarzyna.wnorowska@boschrexroth.pl
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Hydraulika przyszłości na wyciągnięcie ręki 
podczas targów Hannover Messe 2017

Filmowa relacja 
z Hannover Messe
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Inteligentny zasilacz 
hydrauliczny ABPAC

Firma Bosch Rexroth zintegrowała 
w jednej obudowie elementy 
hydrauliczne oraz przetwornicę 
częstotliwości, silnik, pompę i czuj-
niki, tworząc zasilacz niewymaga-
jący szafki sterowniczej o nazwie 
CytroPac. Nowa seria rozwiązań 
typu „plug and run” upraszcza uru-
chomienie, a dzięki sterowaniu 
prędkością odpowiednio do zapo-
trzebowania pozwala na zmniejsze-

nie zużycia energii nawet o 80%. Zdecentralizowany inteli-
gentny zasilacz hydrauliczny wykrywa wszelkie stany 
robocze, a po dołączeniu opcji monitorowania warunków 
pracy jest kompatybilny z koncepcją Przemysłu 4.0. Cytro-
Pac pokrywa zakres mocy do 4 kW oraz przepływ oleju 
hydraulicznego do 35 l/min.

Cechy charakterystyczne:
  zintegrowana przetwornica częstotliwości,
  moc 1,5 – 4,0 kW przy zachowaniu tego samego roz-

miaru konstrukcyjnego i interfejsów,
  agregat przystosowany do eksploatacji S1 (eksploatacja 

ciągła),
  sygnały ostrzegania wstępnego w przypadku wystąpie-

nia niewłaściwego poziomu oleju i temperatury, zanie-
czyszczenia fi ltra i usterki przetwornicy częstotliwości,

  „plug and run” (podłączenie elektryczne za pomocą 
złącza wtykowego),

  zintegrowane chłodzenie silnika i przetwornicy często-
tliwości, opcjonalnie również aktywne chłodzenie oleju,

  konstrukcja zapewniająca niski poziom hałasu,
  zintegrowane urządzenie do spuszczania oleju,
  zintegrowany fi ltr powrotny,
  zmniejszona objętość oleju dzięki zbiornikowi zopty-

malizowanemu pod kątem odgazowywania,
  kompaktowa konstrukcja,
  system Prestart Control służący do redukowania 

spadków ciśnienia,
  funkcja uśpienia zapewniająca zmniejszenie zużycia 

energii, np. podczas eksploatacji typu magazynowa-
nie-ładowanie.

Kontakt: mgr inż. Tomasz Domaszczyński, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 22 738 1850, tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

ABPAC to inteligentny standardowy zasilacz hydrauliczny do 
tych wszystkich obszarów zastosowań, w których występują 
rozwiązania hydrauliczne i wymagana jest jednostka dostar-
czająca ciśnienie, jak np. w obrabiarkach, czy prasach. Zapew-
nia dużą moc i sprawność energetyczną, a przy tym jest ela-
styczny, ekonomiczny, i co istotne szybko dostępny.

Konfigurator online umożliwia szybkie znalezienie rozwiązania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb. Towarzyszy temu 
ścieżka wejścia w środowisko Przemysłu 4.0.

Najważniejsze dane techniczne:
  pojemność zbiornika: od 100 do 400 l (w przygotowaniu do 

1000 l),
  przepływ maksymalny: 200 l/min,
  maksymalne ciśnienie robocze: 315 bar,
  blok wielofunkcyjny w 4 wariantach,
  opcjonalnie modularny system Sytronix (FcP 5010, SvP 

7010),
  uproszczona elastyczna konstrukcja stalowa.

Kompaktowy zasilacz 
hydrauliczny CytroPac

Inteligentny zasilacz hydrauliczny ABPAC: możliwość konfigurowa-
nia, połączenie z siecią, sprawność energetyczna

Film o zasilaczu
CytroPac



Najważniejsze zalety:
  konfi gurator online umożliwiający dostosowanie jednostki 

napędowej i wygenerowanie dokumentacji,
  inteligentne monitorowanie warunków poprzez zestandary-

zowane interfejsy szyny oraz rozbudowany zestaw czujni-
ków,

  ukierunkowana na użytkownika, niezależnie od platformy, 
wizualizacja na smartfonach i tabletach,

  opcje Sytronix FcP i SvP umożliwiające zwiększenie spraw-
ności energetycznej i zmniejszenie emisji hałasu,

  podstawowe funkcje zintegrowane w bloku wielofunkcyj-
nym,

  interfejs do dodatkowych hydraulicznych układów sterowa-
nia,

  szeroki zakres zastosowań, np. obrabiarki do metalu, obra-
biarki do drewna, prasy, maszyny do formowania tworzyw 
sztucznych,

  dostępność w ramach programu GoTo, który umożliwia 
skrócony czas dostawy.

Kontakt: mgr inż. Tomasz Domaszczyński, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 22 738 1850, tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

Konfigurator online umożliwia szybkie znalezienie rozwiązania 
dostosowanego do specyficznych potrzeb. Towarzyszy temu ścieżka 
wejścia w środowisko Przemysłu 4.0.
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ActiveCockpit jako interak-
tywna platforma komunikacji 
dla przemysłu wytwórczego 
przetwarza i wizualizuje dane 
produkcyjne w czasie rzeczy-
wistym. ActiveCockpit łączy 
aplikacje świata IT, takie jak 
planowanie produkcji, zarzą-
dzanie danymi dotyczącymi 
jakości i e-mailing, z funk-

cjami oprogramowania maszyn i instalacji przemysło-
wych. Informacja służy jako podstawa decyzji i optymali-
zacji procesów.

Podejście zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0:
  zbieranie w czasie rzeczywistym, przetwarzanie 

i  wizualizacja wszystkich istotnych danych z zakładu 
produkcyjnego w celu wymiany informacji między 
ludźmi, maszynami i procesami produkcyjnymi,

  interaktywny program do diagnostyki i optymalizacji 
systemów i procesów, jak również zarządzania uster-
kami,

  łatwe połączenie z różnymi systemami back-end 
(MES/ERP).

Korzyści dla klienta:
  skuteczne decyzje podejmowane są w przestrzeni 

działu fabryki na bazie aktualnych i spójnych danych 
kluczowych,

  eliminuje marnotrawienie czasu i błędy, ponieważ 
jest podłączony do każdego systemu back-end,

  indywidualna aplikacja webowa może być łatwo zin-
tegrowana w formie widżetu,

  narzędzie komunikacji i informacji dla pracowników 
na każdym poziomie organizacyjnym, które służy do 
zorganizowanej i udokumentowanej dyskusji,

  szybka aktywacja przy użyciu intuicyjnej aplikacji web,
  zredukowane zapotrzebowanie na przestrzeń.

Kontakt: mgr inż. Adam Piszczatowski, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 22 738 19 66, adam.piszczatowski@boschrexroth.pl

ActiveCockpit – inter-
aktywna platforma 
komunikacji

j

Film o zasilaczu 
ABPAC

Film o platformie 
ActiveCockpit
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Spotkanie Partnerów Serwisowych 
Bosch Rexroth

Uczestnicy pierwszego spotkania dla partnerów serwisowych

Koncepcja sieci warsztatów partnerskich Bosch Rexroth z zakresu 
serwisowania układów hydraulicznych w maszynach samojezd-
nych powstała przede wszystkim z myślą o zwiększeniu poziomu 
zadowolenia klientów. Połączenie sprawdzonej jakości fi rmy 
Bosch Rexroth i lokalnej infrastruktury partnerów serwisowych 
poprawi jakość oferowanych usług oraz skróci czas napraw.

Jako partner serwisowy fi rmy mają możliwość certyfi kowania 
własnych warsztatów jako Punkt Serwisowy Bosch Rexroth lub 
Centrum Napraw Bosch Rexroth. Szczegółowe informacje na 
temat programu są przedstawiane podczas spotkania partne-
rów serwisowych, organizowanego dla wszystkich zaintereso-
wanych warsztatów. Co więcej, udział w takim spotkaniu daje 
możliwość teoretycznego oraz praktycznego poszerzenia wie-
dzy poprzez udział w szkoleniach dedykowanych dla jego 
uczestników.

Pierwsze fi rmy zainteresowane przystąpieniem do programu 
partnerów serwisowych spotkały się 22-23 marca 2017 r. w sie-
dzibie naszej fi rmy w Warszawie. Po zapoznaniu się z koncepcją 
programu uczestnicy wzięli udział w szkoleniu teoretycznym 
z hydrostatycznych napędów układu jazdy, podczas którego 
bazując na zdobytej wiedzy projektowali, a następnie samo-
dzielnie konstruowali i sprawdzali ich działanie na stanowi-
skach dydaktycznych.

W kolejnym dniu spotkania klienci wzięli udział w szkoleniu 
praktycznym zorganizowanym we współpracy z Instytutem 
Budowy Maszyn na Wydziale Mechanicznym na terenie Woj-
skowej Akademii Technicznej. Zostały tam przeprowadzone 
ćwiczenia w laboratorium hydraulicznym na stanowiskach 
dydaktycznych Bosch Rexroth oraz zajęcia terenowe polega-Diagnostyka hydrostatycznego napędu jazdy na maszynie
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jące na dogłębnej diagnostyce zachowania hydrostatycznego 
napędu jazdy na maszynach mobilnych: podczas startu, jazdy 
do przodu, w tył, podczas urabiania gruntu czy jeździe po trud-
nym terenie. Podczas drugiej części szkolenia praktycznego 
zaprezentowane zostało stanowisko montażu/demontażu pomp 
hydraulicznych oraz proces weryfi kacji komponentów hydrau-
licznych. Uczestnicy mogli zobaczyć jak wyglądają najczęstsze 
usterki elementów hydraulicznych, dowiedzieć się jak powstają 
i w jaki sposób ich unikać. Wzięli również udział w przeprowa-
dzaniu prób na stanowisku testowania pomp hydraulicznych 
oraz zostali zapoznani z konfi guratorem budowy wielosekcyj-
nych rozdzielaczy hydraulicznych typu load sensing o handlo-
wej nazwie M4-12 lub M4-15, procesem ich montażu i działa-
niem. 
 
Wstąpienie w szeregi partnerów serwisowych Bosch Rexroth 
niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki współpracy partnerskie 
warsztaty mogą oferować swoim klientom kompletny zakres 
usług: począwszy od czynności serwisowych u klienta, przez 
diagnostykę, skończywszy na naprawie z wykorzystaniem ory-
ginalnych części zamiennych. Jest to bardzo istotne, ponieważ 
bazując na doskonałej jakości, trwałych, oryginalnych kompo-
nentach można ograniczyć pozaplanowe przestoje, a co za tym 
idzie zminimalizować koszty.

Wszystkie fi rmy zainteresowane przystąpieniem do programu 
Partner Serwisowy Bosch Rexroth zapraszamy do kontaktu: 
aftermarket@boschrexroth.pl, tel. +48 22 738 1860.

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Soboń, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 71 364 7326, krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

ZE ŚWIATA BOSCHA
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Stanowisko demontażu i montażu jednostek wielotłokowych 
osiowych

Sezon wysokich temperatur przed nami. Dlatego Bosch 
wprowadził na rynek trzy warianty klimatyzatorów 
pokojowych Climate RAC. Nowe klimatyzatory poko-
jowe Bosch Climate zapewnią przyjemny chłód 
w pomieszczeniach i zagwarantują energooszczędność, 
a co za tym idzie niskie koszty eksploatacji.

Są to urządzenia typu split – jednostkę wewnętrzną 
montuje się na ścianie pomieszczenia, a zewnętrzny 
agregat umieszcza poza budynkiem. Nowe klimatyza-
tory Bosch oferują moc od 2,6 do 7,3 kW i mogą być 
wykorzystywane m.in. w mieszkaniach, biurach o niedu-
żej powierzchni i serwerowniach.

Ich główne zalety to łatwy montaż i obsługa oraz energo-
oszczędność, która wpływa na obniżenie kosztów eks-
ploatacji. Urządzenia z linii Climate są też wyjątkowo 
ciche. Do wyboru mamy trzy rodzaje jednostek: Bosch 
Climate 5000, 8000 lub 8032 RAC. Wszystkie mogą pra-
cować w trybie chłodzenia i grzania.

Męczący upał? 
Nigdy z Bosch!

Dowiedź się 
więcej
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Bosch Rexroth 
stawia na aktyw-
nych studentów
Wspieranie młodych ambitnych 
i aktywnych studentów uczelni 
technicznych to jeden z waż-
nych aspektów działalności 
fi rmy Bosch Rexroth w zakresie 
społecznej odpowiedzialności.
Finansowe i rzeczowe wsparcie 
Seminarium Kół Naukowych, 
organizowanego przez Wydział 
Mechaniczny Wojskowej Aka-
demii Technicznej, jest tego 
doskonałym przykładem. 
W dniach 24-26.05.2016 stu-
denci z uczelni technicznych 
z Polski, Czech, Rumunii 
i Węgier prężnie prezentowali 
wyniki realizowanych w ramach 
uczelnianych kół naukowych 
projektów i prac badawczych.
Zaangażowanie i trud włożony 
w wykonaną pracę przyniósł nie 
tylko satysfakcję z wyników, ale 
także zostały nagrodzone przez 
jury oceniające prezentacje. 
Nagrodę specjalną, w postaci 
rocznego stażu w fi rmie Bosch 
Rexroth, otrzymał Pan Marek 
Grzelecki z Wojskowej Akademii 
Technicznej, współautor dwóch 
referatów pt. „Jednoosiowy 
robot rozpoznawczy – koncep-
cja wersji 2.0.” i „Jednoosiowy 
robot rozpoznawczy – koncep-
cja wersji 2.0. Postać obudowy 
i modułu umożliwiającego 
pływanie”. 

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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Produkowane seryjnie czujniki fi rmy Bosch są 
gwarantem najwyższego poziomu bezpieczeń-
stwa i komfortu, a także zwiększonej wydajno-
ści. Teraz najnowszy czujnik przyspieszenia 
MM5.10, jako niezależny komponent, ofero-
wany jest również przez fi rmę Bosch Rexroth. 

Jednostka do pomiaru inercji MM5.10 została 
zaprojektowana w celu wykonywania precyzyj-
nych pomiarów przyspieszeń 5D (5-osiowych), 
przyspieszeń liniowych podłużnych (aX), 
poprzecznych (aY) oraz pionowych (aZ), a także 
prędkości kątowych: rolowania (ΩX) oraz zba-
czania (ΩZ). Wszystkie sygnały są dostarczane 
poprzez magistralę CAN-Bus, dzięki czemu roz-
wiązanie doskonale sprawdza się również 
w zastosowaniach dla maszyn mobilnych.

Główne zalety czujnika MM5.10:
  najmniejszy dostępny na rynku rozmiar 

oraz niska waga,
  możliwość dopasowania do wymagań 

klienta, np. interfejs CAN-Bus,
  doskonała odporność sygnałów wyjścio-

wych na wibracje,

  możliwość użycia jako niezależny kompo-
nent lub w połączeniu z produktami fi rmy 
Bosch Rexroth,

  wbudowany mikrokontroler ma możliwość 
obliczenia kąta pochylenia na podstawie 
mierzonych przyspieszeń, a także możli-
wość wyznaczenia dodatkowej wartości 
prędkości kątowej, dzięki czemu można 
uzyskać czujnik 6-osiowy z pomiarów 
5 wielkości fi zycznych.

Inercyjny moduł pomiarowy MM5.10 z często-
tliwością 100 razy na sekundę mierzy przy-
spieszenia 3-osiowe oraz 2-osiowe prędkości 
kątowe do stosowania w funkcjach bezpie-
czeństwa i komfortu. Moduł MM5.10 składa się 
z dwóch czujników MEMS oraz dedykowanego 
mikrokontrolera ASIC.
Produkt jest dostępny pod numerem 
F037000401. Szczegółowe informacje zawarte 
są w karcie katalogowej nr RE/RD95177.

Kontakt: inż. Emilia Abramowicz, Bosch Rexroth, Polska
Tel.: +48 22 738 18 64, 
fi xed-term.emilia.abramowicz@boschrexroth.pl

Wsparcie systemów na poziomie 
mikro: pomiar przyspieszeń z wyko-
rzystaniem czujnika MM5.10 
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