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25 lat fi rmy Bosch Rexroth w Polsce
„Od 25 lat wprawiamy w ruch” to motto przewodnie firmy Bosch 

Rexroth Sp. z o.o., która w tym roku obchodzi 25-lecie działalności 

w Polsce. Marka Rexroth obecna jest na rynku polskim już od lat 

60-tych. Inicjatorem powstania przedstawicielstwa w Polsce był 

Friedrich Bader, barwna postać w historii naszej firmy, który jako 

technik przyjeżdżał do naszego kraju zajmować się stalowymi 

instalacjami hutniczymi, wówczas jeszcze z rami enia znanej 

w branży przemysłowej niemieckiej spółki Mannesmann Rexroth. 

W 2001 r. firma Robert Bosch połączyła ją ze swoim działem Techniki 

Automatyzacji tworząc spółkę Bosch Rexroth AG. Wysoka jakość 

i innowacyjność rozwiązań zyskały sobie tak licznych klientów, 

że w 1991 roku została podjęta decyzja o utworzeniu polskiej 

spółki. Pierwsza siedziba centrali firmy Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

mieściła się w Pruszkowie w budynku Centralnego Biura Kon-

strukcyjnego Obrabiarek.

Od tego czasu doszło do wielu zmian, zarówno na rynku, jak 

i w samej firmie. Zmodyfikowaliśmy nasz profil działania. Niegdyś 

firma Bosch Rexroth była znana głównie z produktów hydrau-

licznych. Dzisiaj nadal mają one duży udział w obrotach naszej 

firmy, ale rosnące zastosowanie układów mechatronicznych, 

czyli kombinacji naszych produktów techniki liniowej, montażo-

wej oraz sterowań i napędów odzwierciedla technologiczne trendy.

Aktualnie w Warszawie mieści się nasza centrala oraz centrum 

serwisowe i magazyn oraz Biuro Regionu Centralno-Wschodniego. 
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Tutaj też jest nasze centrum logistyczne, choć już dziś wiele pro-

duktów – około 60% – trafia bezpośrednio do klientów z naszych za-

kładów produkcyjnych w Europie Zachodniej. Skracamy w ten spo-

sób czas dostaw, który w przypadku transportu z Niemiec, Francji 

czy Włoch trwa dobę. Stworzyliśmy system sprzedaży regionalnej, 

ponieważ uważamy, że ważny jest aspekt znajomości lokalnego 

rynku, producentów i szybkiego dotarcia inżynierów do klienta. 

Takie podejście traktujemy jako element dobrej współpracy. Mamy 

biura regionalne w Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie, Poznaniu, 

Gdańsku, Szczecinie oraz wspomnianej wcześniej Warszawie. Nasza 

sprzedaż opiera się na doradztwie i wsparciu, dlatego realizowana 

jest przez inżynierów aplikacyjnych, a nie przez handlowców. 

Oprócz tego mamy działy wsparcia produktowego, dedykowane 

do konkretnych aplikacji, jak np.: maszyny pakujące, maszyny 

samojezdne obrabiarki, prasy. 

Planując dalszy rozwój firmy oraz mając na uwadze obecną sytuację 

ekonomiczną i gospodarczą, jak również wyzwania stojące przed 

producentami maszyn firma Bosch Rexroth stawia na trzy główne 

determinanty wzrostu. 

Po pierwsze, firma Bosch Rexroth pragnie wesprzeć swoich klien-

tów oferując im „szyte na miarę” rozwiązania z wykorzystaniem elek-

troniki, oparte na oprogramowaniu w otwartych standardach komuni-

kacji, które umożliwiają znaczne wyróżnienie się na tle konkurencji. 

Kolejną determinantą wzrostu jest szeroko pojęta synergia płynąca 

ze współpracy z klientami, partnerami technologii IT oraz placówkami 

rozwojowo-badawczymi, zarówno zagranicą jak i w kraju. Waż-

nym filarem jest również synergia płynąca ze współpracy w ramach 

Grupy Bosch. W swoich aplikacjach firma Bosch Rexroth coraz 

częściej stosuje czujniki i sterowniki wykorzystywane w wysoko-

technologicznych rozwiązaniach marki Bosch dla branży moto-

ryzacyjnej, których niezawodność, innowacyjność oraz jakość 

wyznacza standardy na świecie. Chmurowe rozwiązania firmy 

Bosch są kolejnym przykładem gotowych i wypróbowanych 

rozwiązań, na których opieramy już dzisiaj nasze rozwiązania 

softwarowe.

Trzecią determinantą wzrostu firmy Bosch Rexroth jest Przemysł 

4.0.  Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza unifikację świata rzeczywi-

stego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu 

i technologii informacyjnej. Ludzie, maszyny oraz systemy IT 

automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji – w obrę-

bie fabryki oraz w obrębie rożnych systemów IT działających 

w przedsiębiorstwie. Przemysł 4.0 obejmuje cały łańcuch wartości: 

od złożenia zamówienia i dostarczenia komponentów dla trwają-

cej produkcji, aż do wysyłki towaru do klientów i usług 

posprzedażowych.

Przemysł 4.0, zwany również czwartą rewolucją przemysłową, 

to nie jest już tylko pojęcie, ale rzeczywistość. Z jednej strony 

stawia duże wyzwania przed przedsiębiorcami wymuszając 

potrzebę dostosowania, ale z drugiej strony oferuje ogromne 

możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii. Potrzebna 

jest wizja, jak wykorzystać szanse, jakie daje Przemysł 4.0. 

SIEDEM CECH PRZEMYSŁU 4.0

Rozproszone
sterowanie

Bezpieczeństwo sieci 
bezprzewodowej
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Firma Bosch Rexroth jest prekursorem wielu technologii, które 

wpisują się w koncepcję Przemysłu 4.0. Aby realizować rozwój 

w tym kierunku zacieśniamy współpracę w ramach Grupy Bosch, jak 

również z innymi firmami. Wspólnie integrujemy urządzenia i podłą-

czamy je do chmury. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zostały 

utworzone w firmie Bosch nowe działy, takie jak Bosch Engineering 

– dedykowany nowym technologiom, czy Bosch System Innovations 

– dział zajmujący się rozwiązaniami w zakresie chmury danych. 

Nie jesteśmy tylko producentem, ale również użytkownikiem 

technologii Przemysłu 4.0. Nowoczesne rozwiązania już znalazły 

zastosowanie w fabrykach Grupy Bosch, a mamy ich ponad 200 

na świecie. To daje nam pewną przewagę, ponieważ sami testu-

jemy zastosowania prototypowe, które nie są dostępne na szer-

szym rynku. Rozwiązania te mają na celu rozwój firmy w kierunku 

efektywnego zarządzania materiałami, czy też wsparcia procesu 

produkcyjnego i logistyki. Przykładem są okulary wirtualnej rzeczy-

wistości (VR), na których wyświetlana jest instrukcja montażowa 

czy kamery, które śledzą montaż elementów i dzięki przekazy-

waniu informacji wykluczają ich błędne dopasowanie. Nowe rozwią-

zania ułatwiają też pracę w środowisku międzynarodowym, np. 

na podstawie odczytu z urządzenia identyfikującego pracownika 

następuje  przyporządkowanie dostępu i języka informacji w syste-

mie obsługi, a program i podpowiedzi dopasowują się do poziomu 

wiedzy wynikającej z zajmowanego stanowiska. 

Mamy również systemy wspierające procesy produkcyjne i jakościo-

we. W naszych zakładach działa np. system ActiveCockpit, który 

udostępnia dane z procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. 

Tego typu platforma komunikacyjna monitoruje i rejestruje prze-

pływ materiałów pozwalając natychmiast reagować na braki – wysyła 

sygnał ostrzegawczy. Podobnie na szybką reakcję można liczyć 

w przypadku identyfikacji błędów produkcyjnych, np. gdy maszyna 

generuje zbyt dużo odpadów (tzw. produkcja wybrakowana). 

Tego typu systemy z pewnością spotkają się z dużym zaintere-

sowaniem na rynku w przyszłości, ponieważ pozwalają przy-

spieszać proces decyzyjny i ograniczać przestoje produkcyjne.

Ciekawostką zaprezentowaną przez nas podczas ostatnich targów 

Hannower Messe jest linia pokazowa Showcase i4.0. Taka linia 

demonstracyjna znajduje się również w naszej centrali w Niem-

czech, gdzie zapraszamy naszych klientów, aby pokazać im 

technologiczne rozwiązania oraz nasz wkład w Przemysł 4.0. 

Prezentujemy tam wszystkie aspekty Open Core Engineering, 

czyli otwartych standardów komunikacji. Warto podkreślić, że 

firma Bosch Rexroth była prekursorem wprowadzania na rynek 

sterowników uniwersalnych. Inni producenci woleli trzymać się 

swoich rozwiązań i standardów, nie udostępniając ich szerszemu 

gronu klientów. Tymczasem to uniwersalność jest głównym ele-

mentem podejścia, na którym bazuje idea otwarcia na świat.

Kontakt:
Dipl. Ing Thomas Ilkow
Dyrektor Generalny Bosch Rexroth Sp. z o.o.

Szybka integracja
i elastyczna
konfi guracja

Otwarte standardy

Wirtualna prezentacja 
rzeczywistości

Cyfrowe zarządzanie 
cyklem życia

produktu

Najważniejszy
jest człowiek

Pojęcie Przemysłu 4.0 oznacza 
unifikację świata rzeczywi-
stego maszyn produkcyjnych 
ze światem wirtualnym 
Internetu i technologii infor-
macyjnej. Ludzie, maszyny 
oraz systemy IT automatycznie 
wymieniają informacje w toku 
produkcji – w obrębie fabryki 
oraz w obrębie rożnych 
systemow IT działających  
w przedsiębiorstwie.
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Biuro Regionalne Mitte z siedzibą w Pruszkowie zostało utwo-

rzone  w 1991 roku. Pierwszym pełnomocnikiem biura był 

Tadeusz Głębicki. Zespół liczył wówczas 5 osób i zasięgiem 

działania obejmował centralną oraz wschodnią część Polski. 

Zasięg terytorialny biura  pozostał w tej formie do dziś. W 2006 

r. nastąpiło przeniesienie lokalizacji Biura Mitte wraz z centralą 

do nowej siedziby  w Warszawie. Wtedy również zmieniono jego 

nazwę na Biuro Warszawa. W 2011 r. decyzją Zarządu Biuro 

Warszawa zawiesiło swoją działalność, a obsługa klientów biura 

została przekazana kierownikom rynków. 

W roku 2015 zarząd firmy, dostrzegając potencjał regionu, podjął 

decyzję o wznowieniu działalności biura pod nową nazwą - Biuro 

Regionu Centralno-Wschodniego. Z uwagi na bliskość centrali 

i lokalizację biuro otrzymało dodatkowe zadanie - wsparcie sprzedaży 

partnerów handlowych i klientów w krajach Europy Wschodniej.

Atutem biura, potocznie nazywanego Biurem Warszawa, jest 

wyspecjalizowana, doświadczona kadra inżynierów - specjali-

stów w poszczególnych rynkach: aplikacji przemysłowych, 

automatyzacji przemysłu oraz aplikacji mobilnych. Niektórzy 

z nich związani są z firmą prawie od początku jej istnienia.  

Z uwagi na centralne położenie regionu działalność biura skon-

centrowana jest na wielu gałęziach przemysłu, w szczególności: 

maszynowym, energetycznym, hydrotechnicznym, lotniczym, 

techniki teatralnej, a także maszyn budowalnych, rolniczych 

i komunalnych. 

Na przestrzeni 25 lat swojego istnienia biuro zrealizowało wiele 

znaczących projektów:
• Udział w przebudowie Teatru Narodowego (był to najważniejszy 

i dotychczas największy projekt w historii biura). Projekt 
obejmował dostawę kompletnych urządzeń dolnej i górnej 
mechanizacji sceny.

• Dostawa kompletnych systemów mechanizacji sceny dolnej 
i górnej w Operze Kraków.

• Dostawa napędów kilku specjalnych elementów scenografi i 
teatralnej, np. napęd byka do opery „Carmen”, napęd helikoptera 
w musicalu „Miss Sajgon”, napęd 12 szt.  ruchomych ekranów 
o wymiarach 5x3 m do musicalu „Akademia Pana Kleksa”.

• Modernizacja 8 bloków energetycznych w Elektrowni Rybnik, 
gdzie dostarczono serwonapędy do regulacji zaworów turbin 
parowych.

• Dostawa do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Świdnik” 
S.A. kompletnego systemu centralnego zasilania stoisk badaw-
czych w laboratoriach inżynieryjnych oraz systemu napędu 
i sterowania hydraulicznego do stanowisk badawczych, 
np. stanowisko niskocyklowych badań zmęczeniowych kadłuba 
śmigłowca AW 149/189.

• Dostawa elementów systemów mechatronicznych do wielu 
producentów kompletnych linii produkcyjnych wykorzystywa-
nych m.in. w branżach automotive, AGD, przemyśle spożywczym, 
opakowaniowym (m.in. fi rmy Plastic Omnium, ITM, PMP, 
Radpak, DUERR, Pemes, Multi Aut).

• Wiele projektów z dziedziny badawczo - rozwojowej zrealizo-
wanych na Politechnice Warszawskiej, na wydziałach: SiMR, 
WIM, Mechatroniki i innych oraz w Wojskowej Akademii 
Technicznej, gdzie dostarczono np. stanowiska dydaktyczne 
hydrauliki przemysłowej oraz mechatroniki jako wyposażenie 
nowej sali dydaktycznej.

• Projekty wykonane wraz z Instytutem Lotnictwa (EDC), Insty-
tutem Wysokich Ciśnień oraz Instytutem Technologii Eksploa-
tacji w Radomiu, gdzie dostarczono napędy maszyn oraz urządzeń 
laboratoryjnych oraz stanowisk testowych. Przykładem może 
być zrealizowany w ubiegłym roku układ smarowania łożysk 
w silniku lotniczym nowej generacji zrealizowanym dla EDC 
w General Electric w Warszawie.

• Liczne projekty w zakresie maszyn samojezdnych realizowane 
z fi rmą Pronar w Narwi oraz producentem ciągników rolni-
czych fi rmą Ursus, gdzie dostarczamy elementy hydrauliki 
mobilowej do ciągników i maszyn rolniczych oraz pojazdów 
komunalnych.

• Realizacja wraz z fi rmą GeniCore napędów innowacyjnych 
urządzeń do spiekania, opartych na przełomowych technolo-
giach w obszarze inżynierii materiałowej. Jednym z głównych 
produktów fi rmy jest urządzenie PPC, dostarczone do klienta 
w Japonii.

Ze względu na położenie biura w bardzo atrakcyjnym i zróżnico-

wanym regionie liczymy na kolejne ciekawe i innowacyjne pro-

jekty, których realizacja przyczyni się do kolejnych sukcesów 

zespołu Biura Regionu Centralno-Wschodniego.

Kontakt:
mgr inż. Andrzej Skrocki
Kierownik Biura Regionu Centralno-Wschodniego
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 738 18 54
andrzej.skrocki@boschrexroth.pl

Od techniki scenicznej, przez maszyny rolnicze, 
aż po mechatronikę
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Elektrownia Rybnik, dostawa serwonapędów do regulacji zaworów 
turbin parowych

Wojskowa Akademia Techniczna, dostawa stanowisk dydaktycznych 
hydrauliki przemysłowej oraz mechatroniki

Ciągnik rolniczy Pronar P9 wyposażony w kompletny układ hydrauliczny 
pracujący w układzie Load Sensing

Stanowisko niskocyklowych badań zmęczeniowych kadłuba śmi-
głowca AW 149/189 w WSK PZL Świdnik

Teatr Narodowy, dostawa kompletnych urządzeń dolnej i górnej 
mechanizacji sceny

Urządzenie PPC do spiekania materiałów proszkowych, realizacja 
wspólnie z firmą GeniCore
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Rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce stwarzał zapotrzebowanie 

na wysokiej jakości, niezawodne produkty i systemy stanowiące 

uzupełnienie dla rdzennie polskiej produkcji. Oferta firmy Rexroth 

wraz z jej globalną siecią serwisową dobrze wpasowywała się w to 

zapotrzebowanie.

Początkowo obsługa rynku polskiego prowadzona była z wiedeńskiego 

biura firmy Rexroth, następnie pod koniec lat 80-tych powstały 

w Gdańsku dwa punkty konsultacyjne dedykowane dla przemysłu 

morskiego: w Centrum Techniki Okrętowej oraz w ZUO Hydro-

ster. Wraz z formalnym założeniem w roku 1991 przedstawi-

cielstwa firmy w Warszawie, lokalnie powołano również Biuro 

Bosch Rexroth w Gdańsku. Początkowo liczyło ono 2 osoby, później 

wraz ze wzrostem zadań, liczba pracowników rosła osiągając 8 osób 

w roku 2003 oraz 13 osób  w roku 2009. Mocną stroną biura była 

istniejąca od zawsze własna  grupa projektowa, która umożliwiała  

projektowanie i dostarczanie kompletnych systemów napędowych. 

Systemy hydrauliki okrętowej tworzyły w tamtym czasie dominującą 

część obrotu biura, ale oczywiście obsługiwano klientów w zakre-

sie wszystkich grup produktowych: hydrauliki, pneumatyki, 

napędów elektrycznych i łożyskowań liniowych.

Współpracując ściśle ze wszystkimi liczącymi się w polskim przemyśle 

okrętowym ośrodkami oraz zakładami produkcyjnymi firmy Biuro 

Regionalne Gdańsk opracowało szereg nowoczesnych konstrukcji 

systemowych, odzwierciedlających wysoki poziom i wiarygodność 

techniczną firmy. Zaprojektowano i zrealizowano dostawy systemów 

napędów hydraulicznych i sterowań do stoczni w Gdyni, Gdańsku 

i Szczecinie, Ustce oraz producentów wyposażenia okrętowego, takich 

jak m. in. Towimor, Hydroster, Fama, ABB Zamech Marine. Zrealizo-

wane w trakcie lat funkcjonowania dostawy obejmowały kilkaset 

zestawów napędowych, agregatów  i systemów, między innymi:
• ponad 100 napędów żurawi kontenerowych,
• ponad 250 napędów żurawików pomocniczych oraz łodzi 

ratunkowych,
• ponad 30  systemów cumowniczo-kotwicznych,
• 4 napędy główne promów z pędnikami,
• około 25 systemów napędów pokryw lukowych,
• około 200 napędów i  sterowań wciągarek różnego przeznaczenia,
• 3 napędy pogłębiarek,
• kilkanaście napędów urządzeń pokładowych na promach 

pasażersko-samochodowych,
• około 70 zestawów napędowych do maszyn sterowych,
• kilkadziesiąt agregatów do sterów strumieniowych, sterowania 

zaworami,
• napędy dźwigów off -shorowych.

W związku z rozwojem firmy i wzrostem zadań w 1998 roku 

powołano Biuro Regionalne w Szczecinie, które przejęło wydzie-

lony z obszaru  Biura Gdańsk rejon Polski Zachodniej.

Działalność w branży morskiej nie ograniczała się tylko do tery-

torium Polski. Posiadanie wykwalifikowanej kadry projektantów 

pozwoliło na stworzenie - w oparciu o pracowników Biura Regio-

nalnego Gdańsk - Centrum Kompetencyjnego dla  Marine i Offshore, 

którego zadaniem było wspieranie w zakresie projektowania 

i produkcji organizacji krajowych firmy Bosch Rexroth w krajach 

Europy Centralnej i Wschodniej. W ramach tej współpracy zrea-

lizowano dostawy między innymi:
• dla klientów z Ukrainy - systemów napędu hydraulicznego 

pokryw lukowych, napędów hydraulicznych urządzeń 
pokładowych jachtów motorowych, systemów wciągarek 
połowowych, układu napędu i sterowania 600 T dźwigu 
pływającego do budowy mostu na Dnieprze,

• dla klientów z Bułgarii - systemów napędu hydraulicznego 
pokryw lukowych,

• dla klientów z Rosji – napędu hydraulicznego generatora 
prądu, centralnych agregatów zasilających na platformy 
wiertnicze Prirazłomnaja i Moliqpak,

• dla klientów z Azerbejdżanu – napędów żurawi.

Przemysł morski to nie jedyny rynek, na którym działa Biuro 

Regionalne Gdańsk. Zmiany w strukturze producentów związane 

z zakończeniem lub ograniczeniem działalności przez sztandarowe 

niegdyś polskie stocznie: Stocznię Gdynia, Stocznię Gdańsk, 

Stocznię Szczecińską spowodowało poszukiwanie projektów 

w innych sektorach przemysłu. Biuro rozwija współpracę z pro-

ducentami pras, maszyn rolniczych, turbin, pojazdów robo-

czych, autobusów. Odczuwalna jest również dynamiczna ten-

dencja do rozwoju szeroko rozumianej automatyzacji na bazie 

napędów elektrycznych oraz łożyskowań liniowych. Na rynku 

morskim zaś, w związku z rozwojem górnictwa morskiego i energe-

tyki, pojawiły się nowe aplikacje, takie jak systemy jack-up czy 

aktywnej kompensacji (AHC), które firma Bosch Rexroth oferuje 

swoim klientom.

Kontakt:
mgr inż. Dariusz Pachwicewicz
Pełnomocnik Biura Regionalnego Gdańsk
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 58 520 89 90
dariusz.pachwicewicz@boschrexroth.pl

Morze to niezwykle wymagający żywioł, który stawia 
wysokie wymagania pływającym po nim statkom
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Prom pasażersko-samochodowy SAMSO z napędem urządzeń Ro-Ro 
produkcji Bosch Rexroth

Ciągnik firmy Farmtrac z hydrauliką Bosch Rexroth

Żurawie kontenerowe firmy Towimor z napędami Bosch Rexroth 
na pokładzie MS Selandia

Pogłębiarka Kraken, projekt i dostawa systemów napędu hydrau-
licznego i sterowania elektrycznego urządzeń pokładowych

Platforma wiertnicza Moliqpack na morzu Ochockim, dostawa 
centralnego agregatu zasilającego

Rampa Ro-Ro w Bałtijsku z napędem Bosch Rexroth
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Biuro Regionalne Katowice jest jednym z trzech pierwszych biur 

utworzonych w Polsce w 1991 r. Początkowo swoim zasięgiem 

działalności pokrywało całą Polskę południową, lecz w miarę 

tworzenia biur we Wrocławiu i Rzeszowie obszar jego działalności 

koncertował się w części środkowej południa kraju. Obecnie jego 

obszar obejmuje od zachodu Gliwice, Racibórz, od wschodu 

Kraków z Niepołomicami, od północy Piotrków Trybunalski, 

Starachowice, Ostrowiec Śwętokrzyski, a od południa sięga gra-

nicy z Czechami i Słowacją. Początkowo biuro miało swoją siedzibę 

w Gliwicach. W maju 2005 r. biuro zostało przeniesione do Czeladzi.

Działalność biura była i jest ściśle powiązana ze specyfiką regionu, 

w którym dominuje przemysł ciężki, chociaż ostatnich kilkanaście 

lat charakteryzuje się dużymi zmianami na rynku. I tak przez 

długi okres działalności biura głównymi jego klientami były 

przedsiębiorstwa z branży górnictwa węgla kamiennego i przemysłu 

hutniczego. Biuro realizowało dostawy głównie elementów 

hydrauliki siłowej Rexroth do fabryk producentów maszyn gór-

niczych, takich jak Famur, Remag, Pioma, Sandvik i ZZM. Oprócz 

dostaw elementów hydrauliki siłowej dla przedsiębiorstw 

przemysłu hutniczego biuro podejmowało się także realizacji 

usług związanych z modernizacją urządzeń hutniczych w opar-

ciu o zastosowanie układów napędu i sterowania hydraulicznego. 

Zakres usług obejmował opracowanie projektu, dostawy, wy-

konanie podzespołów, a następnie ich montaż i uruchomienie 

u klienta. Przykładem tych prac są m. in.: wykonanie projektu 

wraz z dostawą kompletnego systemu sterowania hydraulicznego 

i elektronicznego wiertarko-zatykarki dla wielkiego pieca Nr 2 

w Mittal Steel Dąbrowa Górnicza w 2006 roku oraz wykonanie 

modernizacji systemu hydraulicznego prasy 1600T i manipula-

tora szynowego 8T w Kuźni Glinik w 2014 roku.

Na bazie zebranych doświadczeń biuro poszerzyło realizację 

projektów technicznych na inne branże, w tym na projekty 

hydrotechniczne i budowy maszyn obejmujące całą gamę pras 

z napędem hydraulicznym. Projekty hydrotechniczne obejmowały 

kompleksowe dostawy układów hydrauliki siłowej w ramach 

prowadzonych prac modernizacyjnych jazów i śluz na Odrze 

i jej dorzeczu. Jednym z takich projektów była modernizacja 

jazu w Lewinie Brzeskim na Nysie Kłodzkiej.

Niezależnie od zaprezentowanej powyżej działalności Biuro 

Regionalne Katowice, z uwagi na restrukturyzację przemysłu, 

dopasowało swoją działalność do zmieniającej się sytuacji 

na rynku. Z jednej strony wynikało to z rozwoju nowoczesnych 

branż przemysłu, głównie motoryzacyjnego i jego zaplecza, 

wypierających stary tradycyjny dla tego regionu przemysł 

ciężki, a z drugiej strony z uwagi na postępującą automatyzację 

i robotyzację produkcji w szeregu branż. Firma Bosch Rexroth 

ze swoim programem produkcji w tym obszarze, obejmującym 

technikę przemieszczeń liniowych, napędy elektryczne, ste-

rowniki PLC, wkrętarki programowalne, technikę spawalniczą 

i systemy transportu, jest jednym z liczących się dostawców 

w branży automatyzacji produkcji. Biuro Katowice wpisało się 

w ten trend poszerzając kadrę swoich specjalistów z hydrauliki 

siłowej o inżyniera automatyka i specjalistę z regulowanych 

napędów elektrycznych. Pracownicy Ci wraz z wysokowykwalifi-

kowanymi specjalistami z zakresu hydrauliki siłowej, zapewniają 

profesjonalną obsługę klientów w pełnym zakresie i na wielu 

płaszczyznach. Na wyposażeniu biura jest sprzęt diagnostyczno-

pomiarowy umożliwiający szybkie działania serwisowe w przy-

padku pojawienia się problemów z poprawnym funkcjonowa-

niem układów napędu i sterowania zbudowanych na bazie 

komponentów marki Rexroth. Niezmienną zasadą obowiązującą 

w działalności Biura Katowice są kompetencje techniczne pra-

cowników i otwartość na potrzeby klientów.

Kontakt:
dr inż. Zbigniew Mierzwa
Pełnomocnik Biura Regionalnego Katowice
tel.: +48 32 363 51 09
zbigniew.mierzwa@boschrexroth.pl

Od przemysłu ciężkiego do automatyzacji produkcji

Kolejka podwieszana KPCS 148 firmy Becker Warkop 
o napędzie spalinowym z hydraulicznymi układami jazdy, 
napędu wentylatorów, napędu osprzętu dodatkowego 
i funkcjami dodatkowymi (zwalnianie hamulców posto-
jowych, docisk rolek napędowych, sterowanie funkcjami 
Diesla)
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Modernizacja układu sterowania hydraulicznego i elektrycznego linią 
walcowniczą blach grubych w ISD Huta Częstochowa. Na zdjęciu 
stacja pompowo-akumulatorowa klatki walcowniczej

Jaz Lewin Brzeski, kompleksowa dostawa napędów trzech klap 
jazu

Manipulator kuzienny z wlewkiem 8T w Kuźni Glinik, modernizacja 
obejmowała wymianę układu zasilania pras kuziennych 1600T i 630T

Zbiornik wodny Świnna Poręba, kompleksowa dostawa napędów 
hydraulicznych zasuw głównych wieży zrzutowej zbiornika wodnego

Huta Katowice, projekt i dostawa kompletnego systemu sterowania 
hydraulicznego i elektronicznego wiertarko-zatykarki dla wielkiego 
pieca Nr 2

Kombajn chodnikowy KTW produkcji WAMAG z Grupy ZZM-Kopex, 
opracowanie projektu układu napędu i sterowania, dostawa elemen-
tów, nadzór nad uruchomieniem
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Biuro Regionalne Rzeszów zostało założone w 1996 roku. Swoją 

działalnością obejmuje południowo-wschodni obszar Polski, 

koncentrując się głównie na branży maszyn samojezdnych 

oraz branży automatyzacji przemysłu.

W momencie założenia biuro liczyło troje pracowników. W roku 

1997 do Biura dołączył Tomasz Batsch, ktory został odpowiedzialny 

za sektor automatyzacji, a w roku 1998 został powołany na sta-

nowisko pełnomocnika Biura Regionalnego Rzeszow i pracuje 

na tym stanowisku do dnia dzisiejszego.

W roku otwarcia największym projektem, który trwał 2 lata, był 

Martec – pojazd drogowy kompleksowo remontujący drogi asfal-

towe. Projekt obejmował całkowitą dostawę układów hydrauli-

cznych do napędu jazdy oraz układów roboczych poszczególnych 

sekcji.

Od samego początku biuro rozwijało współpracę z firmami z branży 

maszyn samojezdnych. Systematyczna praca zespołu i wysoka 

jakość produktów Rexroth zaowocowała wkrótce pojawieniem 

się naszych wyrobów w takich maszynach jak spychacze, 

układacze rur czy ładowarki. Wśród głównych klientów z tej 

branży znajdują się m.in.: Huta Stalowa Wola, Liugong, FM Leżajsk, 

Mista czy MWM Brzesko.

Jak wspomniano na wstępie, drugim kierunkiem działania biura 

Regionalnego Rzeszów była i jest branża ogólnie pojętej automa-

tyzacji przemysłu obejmująca również remonty i modernizacje. 

Wśród znaczących projektów zrealizowanych przez Biuro można 

wymienić:
• remont prasy w ZM Ropczyce,
• remonty pras połączone z modernizacją na WSK Rzeszów,
• linia grafi tyzacji elektrod w SGL Carbon Nowy Sącz,
• remont pras HP do wyciskania soków,
• modernizacja pras ustnikowych SGL Carbon,
• projekt i wykonanie manipulatorów dla Cersanit,
• projekt i wykonanie linii do produkcji sanitariatów dla Cersanit.

Równocześnie biuro realizowało projekty w branży techniki 

scenicznej. Na swoim koncie ma m.in. wykonanie projektu i montaż 

zapadni scenicznych w Filharmonii Podkarpackiej oraz dla nowo 

wybudowanego Centrum Kształcenia im. K. Pendereckiego 

w Lusławicach.

Ponadto, jednym z ostatnio zrealizowanych projektów przez 

Biuro Rzeszów były podesty ruchome wykonane dla nowo 

wybudowanej hamowni silników lotniczych w Pratt & Whitney 

Rzeszów.

W roku 2016, podczas gdy firma Bosch Rexroth Polska celebruje 

25-lecie obecności na rynku polskim, Biuro Regionalne Rzeszów 

obchodzi 20-lecie swojej działalności.

Kontakt:
mgr inż. Tomasz Batsch
Pełnomocnik Biura Regionalnego Rzeszów
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 17 275 55 00
tomasz.batsch@boschrexroth.pl

Doświadczony partner w branży maszyn
samojezdnych

Prasa hydrauliczna SAAB w WSK Rzeszów, projekt obejmował 
remont oraz modernizację
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Układarka rur firmy Liugong, dostawa kompletnego układu hydrauliki 
roboczej

Równiarka RD155 firmy Mista, dostawa hydrostatycznego napędu 
przedniej osi ze sterowaniem elektronicznym

Kompletna dostawa platform z napędem hydraulicznym do obsługi 
badanych silników lotniczych w firmie Pratt&Whitney

Kompletna dostawa hydrostatycznego systemu jazdy do rodziny 
małych ciągników firmy Liugong

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, projekt i wyko-
nanie fosy orkiestry

Martec, pojazd drogowy kompleksowo remontujący drogi asfaltowe, 
projekt obejmował całkowitą dostawę układów hydraulicznych do napędu 
jazdy oraz układów roboczych poszczególnych sekcji
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Biuro Regionalne Wrocław zostało powołane do życia w lutym 

1996 roku. Początkowo w obsadzie jednoosobowej. Pierwszy 

plan rocznego obrotu był ponad 2 razy mniejszy od dzisiejszych 

obrotów miesięcznych. W pełni obrazuje to postęp i rozwój 

biura. 

Stopniowo powiększał się zespół specjalistów zatrudnionych w biurze, 

od techniki przemieszczeń liniowych, hydrauliki mobilnej, pneu-

matyki do hydrauliki przemysłowej. W swoim rozwoju przebył też 

drogę od biura w prywatnym mieszkaniu, przez kolejne cztery 

lokalizacje, by obecnie funkcjonować na ulicy Tynieckiej we Wrocławiu 

w nowoczesnym budynku biurowym.

Od samego początku swojej działalności Biuro Wrocław realizowało, 

oprócz dostaw części i podzespołów, ambitne projekty z licznymi 

partnerami w wielu branżach. Dla zobrazowania tych realizacji 

należy przytoczyć tu najważniejsze:
• Współudział w realizacji największej w Polsce zwałowarki 

dla KWB Bełchatów razem z Biurem Katowice i fi rmą Famak.
• Realizacja kontraktu dla Indii we współpracy z Famago oraz 

Poltegorem na dwie koparki kopalniane oraz dwie zwałowarki 
i transporter. Przez długi czas projekt ten dzierżył palmę 
pierwszeństwa w biurze pod względem wartości.

• Realizacja serii wiertnic kopalnianych sterowanych elektroni-
cznie wraz z fi rmą Boart dla KGHM. Zastosowany system ste-
rowania był na ówczesne warunki novum i przetarł drogę 
do późniejszych tego typu realizacji.

• Realizacja wiertnic i kotwiarek z napędem hydrostatycznym 
dla niskich pokładów dla fi rmy Zanam. To seria maszyn 
umożliwiających pozyskanie rudy miedzi z bardzo niskich, 
ale zasobnych w miedź pokładów.

• Z fi rmą Legmet zrealizowano kilka bardzo ciekawych projektów: 
palownice, kruszarki samojezdne i stacjonarne, a szczególnie 
prototyp kopalnianego wozu odstawczego 50T, który miał 
skutecznie wyeliminować kosztowny import.

• Do współpracy z wyżej wymienionym WKPiL 50, z fi rmą 
Fadroma zrealizowano największą z produkowanych w Polsce 
ładowarkę kopalnianą ŁK5. Po raz pierwszy zastosowano w niej 
układy LS i oczywiście pompy zmiennego wydatku.

• W Hucie Głogów dokonano modernizacji prasy do złomu mie-
dzianego.

• W fi rmie Faurecia Wałbrzych zrealizowano bardzo trudny 
kontrakt na kompletną wymianę układu hydrauliki przy 
modernizacji prasy dokładnego wykrawania firmy Feintool, 
a następnie linii montażowej mechanizmów ustawiania foteli 
samochodowych.

• Razem z fi rmą Poltegor oraz ZPR Bełchatów zrealizowano 
transporter TUR 600 dla KWB Bełchatów. 

• Z fi rmą Teja dokonano budowy kompletnej instalacji trans-
portu rurowego składników lakierów w ich produkcji, w jednej 
z fi rm Grupy Nobiles.

• Z firmą SKW zrealizowano bardzo trudny projekt koparki 
dla pokładów trudno urabialnych, która do dzisiaj nie ma swo-
jego odpowiednika.

• W fi rmie Zarmen zmodernizowano kompletny układ hydrauliczny 
manipulatora kuzienniczego. Był to jeden z najtrudniejszych 
projektów.

• Podobnie trudna była realizacja kompletnej wymiany hydrauliki 
wraz z modernizacją linii walcowniczej w Hucie Cedynia. 
Stopień trudności dodatkowo podnosił niezwykle krótki czas 
na wykonanie tego projektu.

• W okresie ostatnich kilku lat wykonano z wieloma partnerami 
napędy hydrauliczne na wielu obiektach hydrotechnicznych, 
jak np.; Jaz Kozielno, Jaz Janowice, śluzy w Rędzinie, Jaz 
Wrocław I, jazy w Nysie, obiekty przelewowe na Zbiorniku 
Nysa, Stopień Wodny Malczyce. W trakcie realizacji jest 
jaz Widawa, a kolejne zaangażowanie na różnych poziomach 
w kilku kolejnych obiektach.

Patrząc z perspektywy lat na wszystkie zrealizowane projekty 

uświadamiamy sobie przebytą drogę. Tak liczne zaangażowanie 

w wielu projektach różnych branż. A przecież przytoczone dane 

dotyczą tylko dużych i większych projektów. Do tego należy 

przecież doliczyć liczne przedsięwzięcia w zakresie budowy 

i wyposażania stanowisk i linii produkcyjnych.

Bieżący rok dla Biura Wrocław jest rokiem zmian. Po osiągnięciu 

wieku emerytalnego przestał kierować nim Antoni Lempart. Stery 

obejmuje wychowanek biura Arkadiusz Gierczak. Dalsze działania 

Biura Regionalnego Wrocław nadal są  ukierunkowane na realizację 

dużych projektów oraz współpracę z największymi partnerami 

oraz integratorami systemów. Szczególnie ten ostatni zakres 

działalności ma szanse wyraźnego rozwoju, zgodnie z tendencjami 

na rynku.

Kontakt:
mgr inż. Antoni Lempart
Wieloletni Pełnomocnik Biura Regionalnego Wrocław
Bosch Rexroth, Polska
tel.: +48 71 364 73 21
antoni.lempart@boschrexroth.pl

Górnictwo, hutnictwo, budownictwo wodne
– ciągle podejmujemy nowe wyzwania
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Zwałowarka firmy Famago pracująca na terenie Indii, kompleksowa 
dostawa i montaż elementów do układu hydraulicznego

Prasa dokładnego wykrawania Feintool w firmie Faurecia Wałbrzych, 
kompletna wymiana układu hydrauliki

Zgrzewarka służąca do zgrzewania siatek ogrodzeniowych firmy Aspa, 
dostawa komponentów

Manipulator kuzienny 30T w firmie Zarmen, modernizacja kompletnego 
układu hydraulicznego

Jaz Wrocław I, kompleksowa dostawa napędów dwóch klap jazu Ładowarka kołowa-przegubowa LKP-901 firmy Zanam, wsparcie 
projektowe oraz dostawa komponentów do układu hydraulicznego
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Biuro Regionalne Zachód powstało w 2010 roku w wyniku połą-

czenia dotychczasowego Biura Regionalnego Poznań oraz Biura 

Regionalnego Szczecin. Swoim zasięgiem obejmuje województwo 

zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie oraz część łódzkiego. 

Sięgając krótko do historii należy wspomnieć o początkach 

powstania obu tych biur. Wcześniejsze Biuro Regionalne Poznań 

zostało założone w 1996 roku przez Wojciecha Bielawnego, 

w którego domu przez krótki okres mieściła się pierwsza siedziba 

biura. Następnie biuro zostało przeniesione do budynku biuro-

wego firmy WIEPOFAMA w Poznaniu, a w roku 2004 do Tarnowa 

Podgórnego, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Specyfiką 

tego biura od początku była współpraca z producentami maszyn, 

głównie z dziedziny obrabiarek, automatyzacji przemysłu, auto-

busów oraz maszyn komunalnych. Biuro specjalizowało się również 

w realizacji dużych projektów związanych z górnictwem 

odkrywkowym.

Biuro Regionalne Szczecin powstało natomiast w roku 1998 

w celu poprawienia jakości obsługi klientów w sektorze morskim, 

przejmując tym samym część obszaru Biura Regionalnego Gdańsk. 

Biuro ściśle współpracowało również z producentami maszyn, 

m. in. obrabiarek, maszyn do obróbki drewna czy przetwórstwa 

i obróbki papieru. Na swoim koncie miało również projekty zrea-

lizowane we współpracy z uczelniami wyższymi z zakresu 

machatroniki.

Głównym kierunkiem działania Biura Regionalnego Zachód jest 

dalsza ścisła współpraca z producentami maszyn oraz obsługa 

klientów w zakresie tzw. pierwszego wyposażenia. Najprężniej 

biuro działa w branżach związanych z automatyzacją, oraz produkcją 

obrabiarek. Można tu wymienić m. in. takie projekty, jak:

• tokarki serii CTX i EcoTurn fi rmy Famot Pleszew,
• frezarki numeryczne fi rmy Jafo,
• systemy transportowe dla fi rm Magneti Marelli, Mokate, Nestle.

Kolejną branżą, w której działa Biuro Zachód jest branża pojaz-

dów komunalnych i autobusów. Produkty i rozwiązania Rexroth 

znalazły tu zastosowania w takich projektach jak:

• oczyszczarka tłucznia OT-84 fi rmy ZPS Sp. z o.o. ze Stargardu 

Szczecińskiego,
• rodzina autobusów Urbino fi rmy Solaris,
• posypywarka Orion fi rmy Dobrowolski,
• seria oczyszczarek lotniskowych fi rmy Dobrowolski.

Biuro realizuje również projekty z branży górnictwa odkrywkowego, 

budowli hydrotechnicznych, metalurgii i okrętownictwa, np.:

• Terminal nr 1 w Świnoujściu,

• transportery gąsienicowe serii TC i TUR, pracujące w kopalniach 

odkrywkowych w Indiach, Serbii, Grecji, Polsce,

• jednostki pływające: prom Torghatten, holownik Mocny,

• piece próżniowe, topialne i pokroczne fi rmy Seco Warwick.

Kontakt:
dr inż. Jarosław Wąsikowski
Pełnomocnik Biura Regionalnego Zachód
tel.: +48 61 816 77 65
jaroslaw.wasikowski@boschrexroth.pl

Pewne i niezawodne rozwiązania z zakresu
automatyzacji przemysłu

Projekt transportu zwrotnic samochodowych w zakładzie Magneti 
Marelli, dostawa systemu transportowego VarioFlow
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Posypywarko-solarka Orion firmy Dobrowolski, dostawa układu 
hydraulicznego i sterowania

Transporter gąsiennicowy TG260 firmy FUGO, dostawa układu 
hydraulicznego i sterowania

Prom Torghatten, dostawa układu hydraulicznego napędu przyłbic 
i ramp wjazdowych wraz ze sterowaniem elektrycznym

Obrabiarka ecoTurn 310 firmy Famot Pleszew, dostawa kompletnego 
układu hydraulicznego

Rodzina autobusów Urbino firmy Solaris, dostawa napędów wenty-
latorów chłodnicy

Terminal promowy w Świnoujściu, dostawa hydraulicznego napędu 
i układu sterowania podnoszenia ramp
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1795 - 

1886 - 

1991 - 

             -

1993 - 

             -

             -

             -

             -

1994 - 

1995 - 

1996 - 

             -
             -

             -

             -

1997 - 

rodzina Rexroth nabyła niewielki 
zakład hutniczy (kuźnię)

rodzina Bosch zakłada warsztat 
mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki

zarejestrowanie firmy Rexroth Sp. z o.o.
w Warszawie. 
otwarcie Biur Regionalnych w Gdańsku, 
Gliwicach i Pruszkowie

pierwszy agregat: zaprojektowany
i wykonany przez Bosch Rexroth Polska 
(agregat hydrauliczny napędu zamknięcia 
gardzieli pieca w Hucie Miedzi Głogów)
pierwsze agregaty na eksport:
agregat dla firmy Nadira Finlandia
prototyp systemu napędu anteny 
radarowej dla firmy Rawar: układ 
napędowy dostarczany do dzisiaj
pierwszy system dla budowli wodnych: 
Tama Rogów
pierwszy projekt napędu prasy: firma 
oponiarska Dębica

początek dostaw układów
hydraulicznych do koparek kołowych
i gąsienicowych dla firmy Waryński

blok sterowniczy do prasy Lindemann: 
HK-Cutrion

otwarcie Biur Regionalnych
we Wrocławiu, Poznaniu i Rzeszowie
dostawa napędów na 4 promy Bielik
pierwszy duży projekt hutniczy: 
modernizacja klatki walcowniczej w Hucie 
Częstochowa (systemy Rexroth pracują 
w większości Hut w Polsce oraz w Hutach 
na Ukrainie, Białorusi i Rosji)
pierwsze napędy wiertnic górniczych 
dla KGHM ze sterowaniem elektronicznym 
Rexroth we współpracy z Boart Longyear
pierwszy projekt z zakresu
budownictwa wodnego – Jaz Rogów, 
dostawa napędów trzech klap jazu

projekt o największej wartości
w historii Bosch Rexroth Sp. z o.o.: napęd 
hydrauliczny urządzeń scenicznych 
dla Teatru Narodowego w Warszawie

1998 - 
             -

2000 - 

2001 - 

2002 - 

             -

2003 - 

2004 - 

             -

2005 - 

             -
      
      

2006 - 

             -

2007 - 

2008 - 

otwarcie Biura Regionalnego Szczecin
zmiana nazwy firmy z Rexroth Sp. z o.o. 
na Mannesmann Rexroth Sp. z o.o.

uzyskanie przez Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
Certyfikatu Systemu Jakości zgodnie
z ISO 9001

połączenie spółek Mannesmann Rexroth 
AG i Bosch Automationstechnik w kon-
cern Bosch Rexroth AG

seryjne dostawy napędów wentylatorów 
do autobusów: SOLARIS
nawiązanie współpracy z VAI; pierwszy 
projekt i dostawy napędów dla Kombinatu 
Metalurgicznego w Żłobinie (Białoruś)

napęd unikatowego rozwiązania napędu 
klap jazu w Kozielnie we współpracy
z Cuprum i RZGW Wrocław

przeniesienie Biur Regionalnych Gdańsk, 
Katowice, Poznań i Wrocław do nowych 
obiektów w ramach projektu Share Services 
z firmą Buderus Technika Grzewcza
decyzja o budowie nowego obiektu 
magazynowo-serwisowego oraz siedziby 
Centrali Bosch Rexroth Sp. z o.o.

seryjne dostawy systemów do kombajnu 
zbożowego: LIDAGROPROMMASCH, 
Białoruś
niska spycharka z napędem
hydrostatycznym dla Kopalni KGHM 
we współpracy z Polremaco

otwarcie nowej siedziby Centrali Bosch 
Rexroth Sp. z o.o. 
dostawa części hydraulicznej, elektrycznej, 
oświetlenia, sygnalizacji napędu
oraz napędu zwrotnic kolejowych do rampy 
kolejowo-samochodowej w Bałtijsku

kompleksowa dostawa napędów 
hydraulicznych do zbiornika wodnego 
Świnna Poręba

dostawa napędu hydraulicznego do prasy 
„St Petersburg” 3000T firmy Zamet

2009 - 

2010 - 

             -

2011 - 

             -

2012 - 

             -

2013 - 

             -

2014 - 

             -

2015 - 

             -

2016 - 

modernizacja układu hydraulicznego 
napędu obracarki turbiny parowej
w Elektrowni PGE Turów

połączenie Biura Regionalnego Poznań 
oraz Biura Regionalnego Szczecin
i powstanie Biura Regionalnego Zachód
dostawa konstrukcji i napędów 
mechanizacji sceny w Operze Kraków

kompleksowa dostawa napędów jazu 
Lewin Brzeski
projekt i wykonanie linii do produkcji 
sanitariatów dla firmy Cersanit

modernizacja komputerowego systemu 
sterowania mechanizmami sceny 
Teatru Narodowego w Warszawie
projekt i wykonanie fosy orkiestry
w Europejskim Centrum Muzyki
w Lusławicach

modernizacja kompletnego układu 
hydraulicznego manipulatora 
kuziennego 30T w firmie Zarmen
dostawa do Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego PZL „Świdnik” S.A. 
kompletnego systemu centralnego 
zasilania stoisk badawczych w laborato-
riach inżynieryjnych oraz systemu 
napędu i sterowania hydraulicznego
do stanowisk badawczych

dostawa napędów hydraulicznych
dla jazu Janowice i śluzy Rędzin
kompleksowa dostawa agregatów
oraz cylindrów hydraulicznych
do mostu zwodzonego w Kłajpedzie

otwarcie nowego laboratorium dydakty-
cznego wyposażonego w dwa dwustronne 
stanowiska do samodzielnych ćwiczeń 
praktycznych z zakresu hydraulicznych 
układów napędów i sterowania
dostawa hydraulicznego i elektrycznego 
układu napędu i sterowania do promu 
gazowego SAMSØ

otwarcie laboratorium szkoleniowego 
napędów i sterowań elektrycznych


