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 Ciągnik serii 600 (na zdjęciu FT 690DT)

Firma Bosch Rexroth posiada wieloletnie doświadczenie  
w zakresie stosowania układów hydraulicznych w aplikacjach  
rolniczych, szczególnie tych rekomendowanych do ciągników 
rolniczych. W tym roku firma Bosch Rexroth zrealizowała kolejny 
projekt, tym razem obejmujący dostawę pełnego zakresu pro-
duktowego przeznaczonego na pierwszy montaż do ciągników 
firmy Farmtrac serii 600 i 7000.

Wspólnie z firmą Farmtrac Tractors Europe, producentem ciągni-
ków rolniczych średniej wielkości, firma Bosch Rexroth podjęła 

współpracę w zakresie kompleksowego wyposażenia ciągników 
serii 600 i 7000 w komponenty hydrauliczne marki Rexroth do 
pierwszego montażu z wykorzystaniem zaworów hydraulicznych 
typu OC oraz LS, pracujących w układzie otwartym, zasilanych 
z wykorzystaniem pomp zębatych. Zadanie to udało się zreali-
zować w największych produkowanych w Mrągowie ciągnikach 
o oznaczeniach FT 7100DT i 7110DT. Zaproponowany przez firmę 
Bosch Rexroth kompletny układ hydrauliczny obejmuje:
• podwójną pompę o stałej wydajności AZPFF,
• rozdzielacz czterosekcyjny typu SB23-LS,

Układy hydrauliczne firmy Bosch Rexroth  
w ciągnikach rolniczych Farmtrac
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 Schemat ideowy układu hydraulicznego ciągnika

• zawór EHC (dawna nazwa EHR) mon-
towany bezpośrednio na przekładni,

• hydrostatyczny mechanizm skrętu 
LAGC,

• czujniki, elektronikę i pulpit do 
sterowania układem EHC (układ TUZ).

W ww. ciągnikach producent zastosował 
przekładnię ZF oraz silniki Perkins. 
Do mniejszych ciągników serii 600 firma 
Bosch Rexroth dostarcza podwójne 
pompy hydrauliczne AZPFF oraz kostkę 
zaworową sterującą pracą wałka odbioru 
mocy (PTO) i napędem przedniej osi.
Zaoferowane elementy pozwoliły na stwo-
rzenie kompletnego systemu hydraulicz-
nego.
Hydrauliczny układ roboczy oraz układ 
skrętu zasilany jest z wykorzystaniem 
podwójnej pompy zębatej AZPFF bez-
pośrednio z silnika spalinowego. Pompa 
posiada wymiary pozwalające na zamonto-
wanie jej bezpośrednio pod pompą wtry-
skową, pomiędzy układem rozrządu i filtrem 
paliwa, a w niektórych modelach – pomiędzy 
układem rozrządu i rozrusznikiem.
Ciekawym rozwiązaniem jest rozdzie-
lacz hydrauliczny SB-23-OC. Rozdziela-
cze zmontowane zostały w dziale serwisu 
firmy Bosch Rexroth w Warszawie na bazie 
tradycyjnych i znanych od wielu lat roz-
dzielaczy typu SB-23-LS. Specjalna płyta 
wejściowa do rozdzielacza, wyposażona 
w wyjście ciśnieniowe, pozwala na zasi-
lanie zaworu EHC sterującego pracą pod-
nośnika (TUZ) oraz zasilanie rozdzielacza 

przystosowanego do pracy w układzie 
LS z pompy o stałej wydajności. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu szybko i bezprob-
lemowo można przezbroić rozdzielacz  
i całą hydraulikę w układ LS, zasilany 
przez  pompę o zmiennej wydajności. 
Z  kolei dzięki rozdzieleniu poszczegól-
nych sekcji rozdzielacza płytami dystan-
sowymi możliwe było zamontowanie szyb-
kozłączy. Taka zabudowa szybkozłączy, 
bez konieczności montowania dodatkowej 
płyty na szybkozłącza i połączeń przewo-
dami lub rurami płyty z rozdzielaczem, 
ogranicza ryzyko wystąpienia ewentual-
nych przecieków na połączeniach hydrau-
licznych i pozwala na redukcję kosztów 
produkcji. Każda sekcja rozdzielacza ma 
wbudowany regulator przepływu pozwa-
lający na indywidualne dla sekcji ograni-
czanie wydatków. 
Dodatkowo zawór regulacji podnoś-
nika EHC, zabudowany bezpośrednio 
na skrzyni biegów, wyposażony został  
w zawór przelewowy. W przyszłości zawór 
EHC 5 będzie można bezproblemowo 
zastąpić montowanym bezpośrednio 
w rozdzielaczu zaworem EHC w postaci 
sekcji rozdzielacza. Czujniki i sterowa-
nie układem EHC dla tej wersji ciągników 
pozostały standardowe. Rozdzielacz jest 
sterowany mechanicznie układem cięgno-

wym, który został opracowany i wykonany 
przez firmę Farmtrac.
Układ skrętu LAGC zastosowany w ciąg-
niku jest typowym i standardowym rozwią-
zaniem, lecz ze względu na konieczność 
pracy ciągnika z ładowaczem czołowym 
są w nim indywidualnie dobrane, prze-
testowane i fabrycznie ustawiane ciśnie-
nia pracy. Układ skrętu został dodatkowo 
przetestowany przez firmę Bosch Rexroth. 
W przypadku awarii pompy (wyłączenia 
silnika spalinowego) pozostaje możliwość 
zachowania pełnej kierowalności ciągnika. 
Obecnie układ hydrauliczny dostarczony 
przez firmę Bosch Rexroth jest stosowany 
w seryjnych ciągnikach średnich serii 
7100 i 7110 produkowanych przez firmę 
Farmtrac.
W ciągnikach mniejszych, czyli serii 600, 
stosowany jest specjalny układ zaworów do 
sterowania pracą załączania/rozłączania 
napędu przedniej osi oraz napędu wałka 
odbioru mocy WOM. Do tych ciągników 
firma Bosch Rexroth dostarcza również 
podwójne pompy hydrauliczne typu AZPFF.
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Kontakt:  

mgr inż. Paweł Momot 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 62 

pawel.momot@boschrexroth.pl

		Rozdzielacz hydrauliki roboczej z nabudo-
wanymi szybkozłączami
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Ciągłe udoskonalanie elementów hydrau-
licznych, ich niezawodność i podatność 
na sterowanie sprawia, iż coraz częściej 
w rozwiązaniach układów napędowych 
współczesnych maszyn i pojazdów stoso-
wane są hydrostatyczne układy napędo-
we. Poznanie zasad funkcjonowania 
tychże układów daje gwarancję pełnego 
wykorzystania ich potencjalnych możliwo-
ści. Stąd też bardzo istotnym zagadnie-
niem staje się przygotowanie kadr 
zawodowych dla potrzeb projektowania, 
eksploatacji i obsługi hydrostatycznych 
układów napędowych. 

Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest 
działalność edukacyjna prowadzona przez 
czołowe firmy zajmując się hydrauliką 
siłową, w szerokim tego słowa znaczeniu, 
a także przez jednostki edukacyjne wypo-
sażone w wyspecjalizowane laboratoria 
dydaktyczne i dydaktyczno-badawcze.
O właśnie takie laboratorium wzbogacił się 
Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mecha-
nicznego Wojskowej Akademii Technicz-
nej, w którym na bazie stanowisk labora-
toryjnych WS290 (dawne DS4) firmy Bosch 
Rexroth powstało Laboratorium Hydro-
troniki Napędów Robotów.
Stanowiska WS290, zbudowane w formie 
przejezdnych konstrukcji, posiadają nie-
zależne dwupompowe agregaty hydrau-
liczne wyposażone w pompy o zmiennej 
wydajności, zasilane silnikiem trójfazo-
wym o mocy 2,2 kW i własne zbiorniki 
oleju hydraulicznego o pojemności  
40 dm3. Dla każdej ze stron stanowiska 
można w ten sposób ustawić niezależne 
parametry układu hydraulicznego (ciśnie-
nie i natężenie przepływu), których war-
tości ustalono na bezpiecznym poziomie 
5 MPa i 8 dm3/min. Stąd też każde z czte-
rech stanowisk WS290 umożliwia prowa-
dzenie zajęć z czterema studentami jed-
nocześnie, przy czym studenci realizują 
parami różną tematykę zajęć. Stosunkowo 

niewielkie zapotrzebowanie mocy nie-
zbędne do zasilenia stanowisk, jak i ilość 
ciepła jaka wydzielana jest przez agre-
gaty hydrauliczne w czasie pracy powo-
duje, że stanowiska z powodzeniem mogą 
być ustawiane w pracowniach bez dodat-
kowych przedsięwzięć adaptacyjnych 
podyktowanych przydziałem dodatkowej 
mocy czy koniecznością zastosowania 
systemu klimatyzacji, co jest niewątpli-
wym ich atutem.
Do każdego ze stanowisk przypisany 
jest zestaw elementów hydrauliki siłowej 
w postaci siłowników hydraulicznych, 
silników hydraulicznych, akumulatorów 
hydraulicznych, różnego rodzaju zawo-
rów, rozdzielaczy klasycznych i pro-
porcjonalnych, sterowanych zarówno 

mechanicznie jak i elektrycznie, a także 
elektronicznie z wykorzystaniem kart ste-
rujących, które umożliwiają generowanie 
różnych przebiegów sygnałów sterują-
cych. Wszystkie elementy są oryginalnymi 
elementami, które są wykorzystywane na 
co dzień w przemyśle. Do stanowisk dołą-
czono elementy umożliwiające genero-
wanie zmiennego obciążenia dla układu 
wykonawczego w postaci pras hydraulicz-
nych i siłowników obciążonych masami 
z możliwością zmiany ich kąta położenia. 
Dla potrzeb lepszego zrozumienia proce-
sów zachodzących w instalacji hydraulicz-
nej wprowadzono także elementy wizu-
alizacji przepływu czynnika roboczego, 
które z jednej strony pokazują kierunek 
przepływu, a jednocześnie pozwalają na 

Hydraulika w praktyce na stanowiskach 
dydaktycznych firmy Bosch Rexroth

		Stanowiska WS290, zbudowane w formie przejezdnych konstrukcji, posiadają niezależne 
dwupompowe agregaty hydrauliczne wyposażone w pompy o zmiennej wydajności, zasilane 
silnikiem trójfazowym o mocy 2,2 kW i własne zbiorniki oleju hydraulicznego o pojemności 
40 dm3.
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pomiar jego natężenia. Na szczególną 
uwagę zasługuje rozwiązanie mocowa-
nia elementów używanych do ćwiczeń na 
stanowisku. System uchwytów wyposa-
żonych w sprężynowe zamki umożliwia 
szybkie i bezpieczne umieszczenie ele-
mentów układu hydraulicznego na ażu-
rowej ściance stanowiska i połączenie ich 
przewodami hydraulicznymi. Oczywiście 
do każdego stanowiska dostarczony jest 
komplet przewodów hydraulicznych, płyt 
przyłączeniowych i innych elementów 
pomocniczych, a wszystkie zakończone 
są bezprzeciekowymi szybkozłączami, 
które pozwalają budować układy hydrau-
liczne bez używania dodatkowych narzę-
dzi w postaci kluczy montażowych. W celu 
pomiaru i odczytu wartości wielkości 
hydraulicznych stanowisko wyposażono 
w zestawy manometrów o różnych zakre-
sach pomiarowych, czujniki ciśnienia 
współpracujące z wyświetlaczami cyfro-
wymi i tachometry laserowe.
Dostarczona wraz ze stanowiskami WS290 
dokumentacja stanowi zestaw dwudzie-
stu opracowanych zajęć laboratoryjnych 
w wersji dla studenta i prowadzącego 
zajęcia, które pozwalają na zapoznanie się 

		W czasie zajęć wprowadzających do ćwiczeń na obiektach rzeczywistych wykorzystywane  
jest  oprogramowanie Automation Studio, które pozwala na budowę wirtualnych układów 
hydraulicznych z możliwością ich parametryzacji i sprawdzenia poprawności działania.  
Automation Studio - przykładowy schemat.

		Przykładowy zestaw elementów do ćwiczeń z zakresu techniki proporcjonalnej

z tematyką realizowanych zajęć, ich prze-
biegiem, schematami połączeń hydrau-
licznych i elektrycznych, a także ułatwiają 
przeprowadzenie pomiarów, wykreślenie 
charakterystyk i przeprowadzenie dysku-
sji na temat uzyskanych wyników. Bardzo 
cennym narzędziem pomocnym w prowa-
dzeniu zajęć laboratoryjnych jest opro-
gramowanie Automation Studio służące do 

budowania wirtualnych układów hydrau-
licznych z możliwością ich parametryza-
cji i sprawdzenia poprawności działania 
w ramach zajęć wprowadzających do ćwi-
czeń na obiektach rzeczywistych.
Bardzo ważną kwestią jest bezpieczeń-
stwo pracy na stanowiskach, stąd też sta-
nowiska wyposażono w elementy, które 
zarówno ostrzegają prowadzącego zajęcia 
o przekroczeniu dopuszczalnych para-
metrów pracy jak i pozwalają na szybkie, 
awaryjne wyłączenie zasilania stanowisk.
Laboratorium Hydrotroniki Napędów 
Robotów, zbudowane w Instytucie Budowy 
Maszyn Wydziału Mechanicznego WAT na 
podstawie stanowiska WS290 firmy Bosch 
Rexroth, jest niewątpliwie nowoczesną 
bazą dydaktyczną dla potrzeb kształce-
nia przyszłych pokoleń inżynierów zaj-
mujących się zagadnieniami związanymi 
z hydrostatycznymi układami napędo-
wymi, a możliwość prowadzenia zajęć na 
bazie elementów stosowanych w budowie 
układów napędowych współczesnych 
maszyn i urządzeń jest najlepszym przy-
gotowaniem do wykonywania przyszłego 
zawodu.

 

Kontakt:  

płk dr inż. Adam Bartnicki  

Wojskowa Akademia Techniczna  

Wydział Mechaniczny 
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Translacyjny manipulator równoległy ze zintegro-
wanymi liniowymi osiami elektrohydraulicznymi 
W Zakładzie Mechatroniki na Wydziale 
Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach zbudowano 
prototyp hydraulicznego translacyjnego 
manipulatora równoległego o strukturze 
kinematycznej 3-RRTRR, który składa się 
z nieruchomej podstawy, ruchomej platfor-
my oraz trzech liniowych zintegrowanych osi 
elektrohydraulicznych firmy Bosch Rexroth.

Integracja w układach sterowania elektro-
hydraulicznego rozważana jest na wielu 
płaszczyznach, np. integracja w układach 
sterowania jako integracja urządzeń auto-
matyki i oprogramowania sterującego, 
integracja wymiany informacji pomiędzy 
systemami sterowania a innymi systemami 
informatycznymi, integracja oprogramo-
wania sterującego z oprogramowaniem 
wspomagającym projektowanie, integracja 
operatora procesu z systemem automatyki, 
integracja regulatora cyfrowego z zaworami 
i elementami wykonawczymi (aktutorami). 
Nowoczesne napędy elektrohydrauliczne 
firmy Bosch Rexroth spełniają te wymagania 
dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i zasa-
dzie działania oraz integracji elementów 
hydraulicznych i elektromechanicznych, 
elektronicznych, regulacyjnych i pomiaro-
wych. Zintegrowane osie elektrohydrau-
liczne firmy Bosch Rexroth przynoszą 
korzyści związane ze zmniejszeniem roz-
miarów elementów napędowych i sterują-
cych, instalacji elektrycznej i hydraulicznej, 
co wiąże się także z ograniczeniem strat 
ciśnienia i przecieków. Zintegrowane osie 
elektrohydrauliczne firmy Bosch Rexroth, 
są nowoczesnymi, innowacyjnymi i hydro-
tronicznymi rozwiązaniami, zastępującymi 
tradycyjne układy sterowania napędów 
hydraulicznych. Dostępne są dwa rodzaje 
systemów regulacji IAC: IAC-P z propor-
cjonalnym zaworem rozdzielającym oraz 
IAC-R z rozdzielaczem regulacyjnym, zinte-
growanym z regulatorem osi. System IAC-P 
spełnia funkcję regulacji z uwzględnieniem 
charakterystyki p-Q, siły i natężenia prze-

pływu. System IAC-R spełnia funkcję regu-
lacji z uwzględnieniem charakterystyki p-Q, 
położenia, siły, ale ma ograniczone funkcje 
NC (Numerical Control). Systemy IAC-P speł-
niają funkcję regulacji osi i są w pełni dosto-
sowane do specyfiki działania napędów 
elektrohydraulicznych. Systemy IAC-R speł-
niają rolę elastycznego regulatora osi elek-
trohydraulicznej wyposażonej w czujniki 
cyfrowe i analogowe (ciśnienia, położenia 
i przemieszczenia) i współpracują z syste-
mem komunikacji CANopen lub Profibus-DP. 
Zintegrowany regulator osi Bosch Rexroth 
odpowiada standardom komunikacji PFPT 
(Profile for Fluid Power Technology). Zin-
tegrowane osie elektrohydrauliczne firmy 
Bosch Rexroth mogą służyć jako autono-
miczne osie napędowe w budowie jedno-, 
dwu- i wieloosiowych maszyn manipulacyj-
nych (manipulatorów kartezjańskich i rów-
noległych) oraz symulatorów i platform.
W Zakładzie Mechatroniki Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach zbudowano 
prototyp hydraulicznego translacyjnego 
manipulatora równoległego (HTPM – 
Hydraulic Translational Parallel Manipu-
lator), w którym zastosowano trzy liniowe 
zintegrowane osie elektrohydrauliczne 
firmy Bosch Rexroth.
Pojedyncza zintegrowana oś elektrohy-
drauliczna składa się z siłownika typu 

CS z wewnętrznym magnetostrykcyjnym 
systemem pomiaru położenia Novostric-
tive® firmy TMI i rozdzielacza sterowanego 
bezpośrednio 4/3 typu 4WRSE z regulato-
rem. Parametry siłowników: średnica tłoka 
D = 40 mm, średnica tłoczyska d = 28 mm,  
długość skoku h = 220 mm, nominalne ciś-
nienie p = 160 bar. Zakres zmiany długości 
członów czynnych (siłowników hydraulicz-
nych) wynosi: Li = Lsi+h (gdzie: Lsi – dłu-
gości siłowników w stanie początkowym 
przy skrajnym położeniu tłoka z uwzględ-
nieniem długości mocowania tłoczyska 
w przegubie obrotowym, Lsi = 425 mm,  
hi – skok siłowników, hi = 220 mm).
Dobór elementów zintegrowanej osi elek-
trohydraulicznej przeprowadzono na 
podstawie interaktywnego systemu kata-
logowego ICS (Interactive Catalog System) 
firmy Bosch Rexroth. 
Hydrauliczny translacyjny manipulator 
równoległy ze zintegrowanymi osiami 
elektrohydraulicznymi firmy Bosch 
Rexroth był obiektem badań symulacyj-
nych i doświadczalnych. 

Kontakt:  

prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf,  

dr inż. Piotr Woś, 

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki  

i Budowy Maszyn                        

		Widok z góry (a) i model 3D (b) prototypu hydraulicznego translacyjnego manipulatora 
równoległego: 1 – nieruchoma podstawa, 2,3,4 – obrotowe tuleje, 5,6,7 – zintegrowane osie 
elektrohydrauliczne firmy Bosch Rexroth, 8,9,10 – przeguby obrotowe ruchomej platformy,  
11 – trzpień obrotowy
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Po kompleksowych badaniach pilotażo-
wych u klientów firma Bosch Rexroth 
wprowadziła do sprzedaży przekładnie 
planetarne nowej serii GFT 8000 w roz-
miarach GFT 8130 i GFT 8140. 
Jednocześnie jest to początek produkcji 
nowej serii jednostek napędowych typu 
Hydrotrac GFT 8000.

Nowe zespoły napędowe Hydrotrac GFT 
8000, w porównaniu z dotychczasowymi 
przekładniami planetarnymi, umożliwiają 
zwiększenie mocy układu przeniesienia 
napędu maszyn mobilnych o 10%. Inży-
nierowie firmy Bosch Rexroth połączyli 
w modułowej konstrukcji dwu- i trzy-
stopniowe przekładnie planetarne z sil-
nikami wielotłokowymi, tworząc zespół 
napędowy z możliwością indywidualnego 
dopasowania do danej aplikacji. Opcjo-
nalnie wewnątrz zespołu napędowego 
zabudowany jest hamulec dynamiczny, 
niewymagający dodatkowej przestrzeni 
wewnątrz przekładni planetarnej.
Hamulec dynamiczny spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa na poziomie 
zapewniającym homologację pojazdów na 
całym świecie.

Więcej mocy

W przypadku maszyn mobilnych, takich 
jak opryskiwacze polowe, pojazdy do 
przewozu ciężkich ładunków, układa-
rek asfaltu czy maszyn do wykańczania 
nawierzchni, w których głównym ukła-
dem jest układ jazdy, parametry jazdy są 
istotne z uwagi na ich bezpośredni wpływ 
na wydajność maszyny. 
Firma Bosch Rexroth zastosowała w kon-
strukcji jednostek napędowych typu GFT 
8000 najnowszą generację silników wie-
lotłokowych o zmiennej objętości robo-
czej oraz silników wielotłokowych o stałej 
objętości roboczej, działających w obiegu 
otwartym i zamkniętym. Większa pojem-
ność skokowa silników i wyższe warto-
ści ciśnienia hydraulicznego oraz precy-
zyjna regulacja pod kątem współdziałania 
z dwu- i trzystopniowymi przekładniami 
planetarnymi umożliwiają uzyskanie 
większych wartości momentu obrotowego, 
a co za tym idzie — mocy większej nawet 
o 10%, co zauważalnie poprawia wydaj-
ność maszyny.
Z drugiej strony producenci maszyn mogą 
w określonych przypadkach zastoso-
wać mniejsze zespoły napędowe, które 
zapewniają taką samą przenoszoną moc 

jak dotychczasowe zepoły i w ten sposób 
zaoszczędzić miejsce na maszynie. 
Opcjonalny wbudowany wewnątrz hamu-
lec cierny wielopłytkowy dodatkowo 
zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń 
montażową. Hamulec ten wymaga mini-
malnej konserwacji i jest konstrukcyjnie 
chroniony przed zanieczyszczeniami, co 
jest istotnym wymaganiem na przykład 
w opryskiwaczach polowych. Wraz z ofe-
rowanym przez firmę Bosch Rexroth syste-
mem hamowania HLB spełnia on, jako 
hamulec dynamiczny, wysokie wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa przy prędkoś-
ciach do 50 km/h. Produkowane seryjnie 
maszyny, których zespoły napędowe są 
wyposażone w hamulec dynamiczny firmy 
Bosch Rexroth, otrzymały już homologa-
cję w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 
Po kompleksowych próbach we wdroże-
niach pilotażowych firma Bosch Rexroth 
wprowadziła od początku roku do ciągłej 
sprzedaży zespoły przekładni z nowej 
serii GFT 8000 w dwóch rozmiarach. 
Urządzenia te umożliwiają uzyskanie na 
odbiorniku nominalnych momentów obro-
towych 20 kNm i 30 kNm. Do końca 2015 
roku zostanie udostępnionych kolejnych 
siedem rozmiarów o zakresie momentu 
obrotowego od 10 kNm do 130 kNm. 
Modułowa koncepcja jednostek napędo-
wych GFT 8000 umożliwia producentom 
pojazdów i maszyn mobilnych precyzyjny 
dobór momentu obrotowego i przełożenia 
oraz ich dokładne dopasowanie do kon-
kretnej maszyny. Firma Bosch Rexroth 
dostarcza zespoły napędowe w postaci 
kompletnych, gotowych do montażu jed-
nostek, co zmniejsza koszty związane 
z logistyką i montażem pojazdów.

Kontakt:  

mgr inż. Krzysztof Soboń 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 26 

krzysztof.sobon@boschrexroth.pl 

 

		Modułowa koncepcja jednostek napędowych GFT 8000 umożliwia producentom pojazdów  
i maszyn mobilnych precyzyjny dobór momentu obrotowego i przełożenia oraz ich dokładne 
dopasowanie do konkretnej maszyny.
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Elektroniczny joystick 4THEC5 SIL2 wyróżniony nagrodą
Podczas 8. edycji 

European Mechatro-
nics Meeting (EMM) 

firma Bosch Rexroth 
o t r z y m a ł a  n a g r o d ę 

M e c h a t ro n i c s  I n n o -
vation Award 2015 za 
elektroniczny joystick 

4THEC5 SIL2.
Dzięki spełnieniu 

n o r m y  b e z p i e -
czeństwa SIL2 d  

elektroniczny joy-

Nowa aplikacja do pomiaru hałasu firmy 
Bosch Rexroth jest idealnym urządzeniem 
dla inżynierów, którzy potrzebują szybko 
ocenić poziom hałasu maszyny bez 
konieczności uruchamiania dodatkowego 
urządzenia pomiarowego. Dzięki tej spe-
cjalnej aplikacji, odpowiednio skalibrowa-
ne smartfony mogą osiągnąć dokładność 
zbliżoną do profesjonalnych mierników 
poziomu dźwięku. Klienci firmy Bosch 
Rexroth mogą użyć przycisku „contact” 
w celu uzyskania kodu aktywującego 
dodatkowe funkcje.

Aplikacja Fit4SILENCE jest dostępna 
w języku angielskim, jako domyślnym dla 
systemu Android (wersja 4.0 i wyższe) 
w Google Play Store™. Funkcja pomiaru 
hałasu jest wstępnie skalibrowana na moż-
liwie największą dokładność dla następu-
jących urządzeń:  Galaxy S Duos, Galaxy 
S3, Galaxy S5, HTC One-X, Nexus S, Nexus 
4, Nexus 5 Moto E Moto G, Galaxy S2, Sam-
sung Note 2, Samsung Note 3, HTC But-
terfly, Xperia L, LG Optimus 7.
Dodatkowe korzyści dla klientów firmy 
Bosch Rexroth dostępne po użyciu kodu: 
• Ogólna rejestracja dźwięku w celu  

określenia poziomu natężenia dźwięku 
w dB w danym okresie czasu. Ta funkcja 

Fit4Silence - nowa aplikacja do pomiaru hałasu 
firmy Bosch Rexroth 

stick 4THEC5 wspiera producentów 
maszyn, którzy poddają ocenie poziom 
bezpieczeństwa swoich produktów  
w celu uzyskania europejskiego certy-
fikatu zgodności. Wśród zalet joysticka 
można wymienić m.in.:
•  „Plug and Play“ oparty na jednym 

4-pinowym złączu,
•  kompaktową, wytrzymałą i optymalną 

ergonomię,
•  możliwość dostosowania funkcji,
•  maksymalną niezawodność, testo-

waną przez 5 milionów cykli.

Joystick 4THEC5 SIL2 zdążył  już uwieść 
głównych graczy na rynku aplikacji mobil-
nych i potwierdza pozycję lidera wśród 
DCFD na rynku joysticków.
Mechatronics Awards jest jedyną we 
Francji formą uznania dla innowacyjnych 
produktów, procesów, prac badawczo-
-rozwojowych czy usług. Wyróżnienie 
Mechatronics Awards wręczane jest od 
2008 roku przez wiodące francuskie insty-
tucje mechatroniczne. 
Więcej informacji na stronie: http://www.
emm-mechatronics.eu/.

może być użyta do sprawdzenia natęże-
nia dźwięku w różnych warunkach (np. 
dźwięku zewnętrznego w pomieszcze-
niu, gdy okna są zamknięte lub otwarte, 
bądź też do sprawdzenia poziomu hałasu 
wewnątrz samochodu na różnych bie-
gach). Zebrane dane mogą być zapisane 
w pliku, w celu późniejszej analizy.

• Surowa rejestracja dźwięku służąca  
do nagrywania dźwięku słyszalnego 
z mikrofonu. Ten dźwięk jest zapisany 
w formacie wav, stąd rejestruje każdy 
szczegół dźwięku (bez kompresji). 

Takie nagranie można zapisać do póź-
niejszego odtwarzania lub szczegóło-
wej analizy.

Aplikacja zawiera również informacje 
o technologii redukującej hałas zastoso-
wanej w innowacyjnej pompie zębatej 
SILENCE PLUS firmy Bosch Rexroth.

Kontakt:  

mgr inż. Krzysztof Soboń 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 26 

krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

		Aplikacja do pomiaru hałasu Fit4Silence
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Dzięki całkowicie nowej konstrukcji w postaci 
planetarnego mechanizmu śrubowego PLSA 
(Planetary Screw Assembly) firma Bosch 
Rexroth poszerza swoją ofertę w zakresie 
mechanizmów śrubowych przeznaczonych do 
szybkiego przemieszczania dużych ciężarów. 
Ta typoseria obejmuje nakrętki cylindryczne 
i kołnierzowe, jak również wałki z gwintem 
o różnych średnicach i skokach. Wartości noś-
ności dynamicznej do 231 kN oraz nośności 
statycznej do 475 kN przy jednocześnie małej 
przestrzeni zajmowanej przez tę konstrukcję 
oraz ograniczeniu generowanego przez nią 
hałasu, pozwalają na jej wykorzystanie w róż-
nych aplikacjach i otwierają przed nią zupełnie 
nowe obszary zastosowań.
Planetarne mechanizmy śrubowe znajdują 
zastosowanie głównie w takich obszarach jak: 
obrabiarki, wtryskarki do tworzyw sztucznych, 
robotyka, technika medyczna, urządzenia do 
przemysłu papierniczego, przemysł motoryza-
cyjny, czy przemysł opakowaniowy.
Cechy charakterystyczne:
•  Duża nośność dzięki licznym i rozległym 

powierzchniom styku

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 
15 maja 2015 r. firma Bosch Rexroth uzy-
skała nowy certyfikat Systemu Zarządzania 
Jakością, zgodny z normą ISO 9001, wysta-
wiony przez jednostkę certyfikacyjną TÜV 
SÜD Management Service GmbH. Wdro-
żony system zarządzania jakością gwaran-
tuje zgodność nie tylko z wymaganiami mię-
dzynarodowej normy ISO 9001, ale również 
z wytycznymi firmy Bosch Rexroth AG oraz 
Robert Bosch GmbH.
Robert Bosch napisał w 1918 roku: „Nie mogę 
sobie wyobrazić, że ktoś podczas testowania 
mógłby zarzucić jakiemuś mojemu produktowi, 
iż jest on niskiej jakości. Dlatego zawsze stara-
łem się tworzyć produkty, które były w stanie 

Nowy certyfikat jakości 

Nowy planetarny mechanizm śrubowy
Mocniejszy, ale jednocześnie bardziej kompaktowy i cichy 

• Cichobieżność dzięki elementom planetarnym
•  Mała przestrzeń potrzebna na zabudowanie 

całej konstrukcji poprzez ściślejsze upako-
wanie elementów składowych

•  Obniżone zapotrzebowanie na środki 
smarne oraz przyjazność dla środowiska 
naturalnego poprzez zastosowanie trwa-
łych i skutecznych uszczelek

•  Dostępne są różne formy konstrukcyjne 
nakrętek

•  Ekonomiczne rozwiązanie dzięki zastoso-
waniu walcowanych śrub pociągowych

Kontakt:  

mgr inż. Sławomir Kołecki 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 3647323 

slawomir.kolecki@boschrexroth.pl

Krew  
– najcenniejszy  
dar

Dnia 24 czerwca 2015 roku 

odbyła się szósta, zorganizo-

wana przez firmy Bosch Rexroth 

i Robert Bosch, akcja honoro-

wego oddawania krwi. Ambu-

lans Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwioleczni-

ctwa czekał na dawców na ulicy 

Jutrzenki 105. 

Co roku, szczególnie w okresie 

wakacyjnym, w szpitalach 

bardzo brakuje krwi. Dlatego 

cieszymy się, że również tym 

razem pracownicy Grupy Bosch 

tłumnie odwiedzili punkt 

krwiodawstwa.

Odkąd w 2010 roku rozpoczęli-

śmy akcję krwiodawstwa, 

zebraliśmy już 76,5 litra tego 

bezcennego leku!

przejść wszystkie testy, innymi słowy były najlep-
sze z najlepszych.”
Uzyskany certyfikat świadczy o tym, iż firma Bosch 
Rexroth nie ustaje w wysiłkach, aby spełniać wyma-
gania klientów – zgodnie z Zasadami Jakości Bosch.
W najnowszej strategii firmy Bosch Rexroth 
znajduje się stwierdzenie „Wyróżnia nas jakość” 
- w działaniu, produktach i procesach. Naszym 
celem jest spełnianie potrzeb klientów oraz kon-
sekwentny wzrost wydajności i efektywności.  

Kontakt:  

dr inż. Jacek Syta 

Bosch Rexroth, Polska 

Tel.: +48 22 738 19 42 

jacek.syta@boschrexroth.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.


