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Chrzest dwóch prototypowych lodołamaczy rzecznych, wyko-
nanych przez Morską Stocznię Remontową „Gryfia” dla 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
odbył się przy nabrzeżu Kapitanatu Portu Szczecin. 
Lodołamacze, liniowego Andrzeja i czołowego Stanisława, 
zbudowano w ramach projektu „Budowa dwóch specjali-
stycznych statków (lodołamaczy) do prowadzenia czynnej 
osłony przeciwlodowej w ramach ochrony przeciwpowodzio-
wej realizowanej na Odrze przez RZGW Szczecin”. Budowa 
lodołamaczy została sfinansowana przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pro-
gramu obejmującego odbudowę całej flotylli lodołamaczy.

Lodołamacz czołowy Stanisław ma długość 35,7 m i jest prze-
znaczony do prowadzenia lodołamaczy liniowych i łamania 
przed nimi frontalnej pokrywy lodowej na rzece. Lodołamacz 
liniowy Andrzej ma długość 30,1 m i jego zadaniem jest podą-
żanie za lodołamaczami czołowymi i poszerzanie wyłama-
nej przez nie rynny oraz rozdrabnianie wtórnych zatorów 
lodowych, jakie powstają z kry spływającej po pokruszeniu 

Napędy hydrauliczne na pokładzie lodołamaczy 
rzecznych 

 Lodołamacze przy nabrzeżu stoczniowym
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pokrywy frontalnej. Nowe lodołamacze 
są statkami wielozadaniowymi. Oprócz 
łamania lodów, mogą także pełnić rolę 
holowników, a dzięki wyposażeniu 
w urządzenia gaśnicze również statków 
pożarniczych. Budowa prototypowych 
jednostek odbywała się pod nadzorem 
Polskiego Rejestru Statków (PRS), który 

zatwierdzał dokumentację oraz dokony-
wał odbiorów na jednostkach. 
Stanisław i  Andrzej wyposażone są 
w hydraulicznie podnoszone sterówki, 
co umożliwia im przepływanie pod 
n i s k i m i  p r z ę s ł a m i  m o s t ów,  a  t a k ż e 
w  hydraulicznie podnoszone i opusz-
czane radary oraz maszty. Dostawcą 
wyposażenia hydraulicznego była firma 
Bosch Rexroth. 

Zaprojektowany i dostarczony napęd 
hydrauliczny składa się z:
• zainstalowanego pod pokładem 

agregatu hydraulicznego wraz              
z nabudowaną rozdzielnicą steru-
jącą, 

• siłowników hydraulicznych wraz        
z blokami funkcjonalnymi do stero-
wania nadbudówką, radarem oraz 
masztem,

• bloku sterowania zdalnego,
• sterownika ręcznego pokładowego, 

• układu awaryjnego.
Prototypowe jednostki wyposażone są  
w zdwojony system sterowania:
• sterowanie zdalne elektryczne          

ze sterówki,
• sterowanie lokalne, ręczne                     

z poziomu pokładu,
oraz w układ sterowania awaryjnego na 
wypadek braku zasilania elektrycznego.
Oba statki rozpoczną pracę na Odrze         
i Warcie w nadchodzącym sezonie zimo-
wym 2014/2015. Po uzyskaniu pozy-
tywnej oceny eksploatacyjnej przewi-
dywana jest budowa kolejnych bliźnia-
czych jednostek, co rozpocznie proces 
wymiany przestarzałej flotylli lodołama-
czy rzecznych na Odrze i Wiśle.

Kontakt:                                                                      

mgr  inż. Dariusz Pachwicewicz 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 58 520 89 92 

dariusz.pachwicewicz@boschrexroth.pl

TECHNIKA MORSKA

		Agregat hydrauliczny wraz z układem 
diagnostycznym

Od 2010 roku firma Bosch Rexroth intensyw-
nie współpracuje z WSK PZL-Świdnik SA, 
która jest częścią grupy AgustaWestland, 
w zakresie modernizacji laboratoriów inży-
nieryjnych. W ramach współpracy zrealizo-
wano kilka projektów, które są częścią 
większego przedsięwzięcia obejmującego 
rozbudowę infrastruktury zaplecza       
badawczo-rozwojowego Wytwórni Sprzętu 
Komunikacyjnego PZL-Świdnik Spółka 
Akcyjna wraz z zatrudnieniem wykwalifiko-
wanej kadry, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013. Jednym z nich jest projekt 
„Rozbudowa systemu zasilania olejowego 
dla elektrohydraulicznych stoisk badawczych 
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
PZL-Świdnik SA w Świdniku”.

Projekt obejmował dostawę materiałów              
i wyposażenia do rozbudowy istniejącego 

systemu zasilania olejowego elektrohydrau-
licznych stoisk badawczych oraz instala-
cję wyposażenia i rurociągów do zasilania 
stoisk badawczych w siedzibie klienta. 
Prace obejmowały również przygoto-
wanie, sprawdzenie i przeprowadzenie 
prób funkcjonalnych instalacji zasila-
nia olejowego, dostarczenie wymaganej 
dokumentacji (instrukcje obsługi, konser-
wacji) w języku polskim i/lub angielskim 
oraz przeszkolenie personelu w zakresie 
eksploatacji i konserwacji systemu.
W skład systemu wchodzi m.in. 15 punktów 
dystrybucyjnych oleju, zainstalowanych 
szeregowo na rurociągach rozmieszczo-
nych w kanałach zmodernizowanej hali. 
Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych 
umożliwia w prosty i szybki sposób zasile-
nie stoisk badawczych w każdym miejscu 
hali. Każdy punkt dystrybucyjny składa się 
z bloków: ciśnieniowego, spływowego 
i przecieków umieszczonych na rurach  

P, T i Dr. 
Na blokach umieszczono zawory logiczne 
sterujące kierunkiem przepływu oraz 
zawory odcinające zabezpieczające ele-
ktrycznie przed nieumyślnym rozpię-
ciem systemu. Dodatkowo linia ciśnie-

System centralnego zasilania stoisk badawczych 
w laboratoriach inżynieryjnych WSK PZL-Świdnik

		Punkt dustrybucyjny zasilania olejowego
    stanowisk badawczych



04| 2014 PL
3

LOTNICTWO

niowa została wyposażona w akumulatory 
hydrauliczne o pojemności 10 litrów zabez-
pieczone blokami bezpieczeństwa, których 
celem jest stabilizacja ciśnienia. W celu stłu-
mienia pulsacji w linii spływowej umiesz-
czono 10-litrowe akumulatory hydrauliczne. 
Każdy punkt dystrybucyjny udostępnia-
jący dwie niezależne linie zasilania został 
wyposażony w szafę sterującą, wyposażoną 
w karty „wejść/wyjść”, umożliwjącą załą-

czanie zasilania oraz wyłączanie awaryjne. 
System zasilany jest z dwóch niezależnych 
zasilaczy hydraulicznych, każdy o wydajności 
260 l/min. W celu zapewnienia poprawnej 
i bezpiecznej pracy zasilaczy system wypo-
sażono w blok hydrauliczny, który auto-
matycznie kontroluje poziom oleju w obu 
zbiornikach, sterując spływem oleju w taki 
sposób, aby nie dopuścić do przekroczenia 
poziomu maksymalnego w każdym z nich. 
Szafa sterująca na bloku oraz 15 mniej-
szych szaf sterujących jest częścią central-
nego systemu sterowania agregatami oraz 
punktami dystrybucji. Połączenia poszcze-
gólnych systemów dokonano magistralą 
PROFIBUS. Centralną szafę sterującą, która 
została umieszczona w sterowni głównej, 
wyposażono w panel dotykowy umożliwia-
jący załączanie i wyłączanie oraz kontrolę 
bezpieczeństwa pracy wszystkich punktów 
zasilających. Pracą systemu centralnego ste-
ruje odpowiednio zaprogramowany sterow-
nik PLC. 
W ramach współpracy zrealizowano również 
dostawę, montaż i uruchomienie systemu 
hydraulicznego zasilania stanowiska do 

badań zmęczeniowych kadłuba AW149/189, 
który jest najnowocześniejszym średnim 
dwusilnikowym śmigłowcem produkcji 
AgustaWestland/PZL-Świdnik dostęp-
nym obecnie na rynku. System składa się 
z 40 niezależnych osi elektrohydrau-
licznych. Jest on również wyposażony 
w szafę z panelem dotykowym umożliwiają-
cym sterowanie załączaniem i nastawą ciś-
nienia oraz podglądem parametrów pracy 
poszczególnych osi, która również została 
włączona w centralny system sterowania. 
W laboratorium znajduje się wiele stano-
wisk badawczych jedno i wieloosiowych 
do badań zmęczeniowych nisko i wysoko-
cyklowych elementów i detali poszczegól-
nych elementów śmigłowców. Część z nich 
wyposażona jest w osie elektrohydrauliczne 
z nabudowanymi serwozaworami Bosch 
Rexroth.
 

Kontakt:  

mgr inż. Andrzej Skrocki 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 54 

andrzej.skrocki@boschrexroth.pl

		Widok na część centralnego systemu
     zasilania olejowego

		Stanowisko niskocyklowych badań zmęczeniowych kadłuba śmigłowca AW 149/189
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Możliwości produkcyjne na poziomie 
100 000 ton rocznie plasują firmę Polymer-
Technik Elbe GmbH (PTE) wśród najwięk-
szych producentów mieszanek gumowych 
w Niemczech. Już od wielu lat PTE 
w swoich liniach technologicznych stosuje 
bezpośrednie napędy hydrauliczne 
Hägglunds firmy Bosch Rexroth.

Wiodąca pozycja dzięki technologii
Firma PTE będąca globalnym producentem 
w branży przetwórstwa gumy ma swoją sie-
dzibę w niemieckiej Wittenberdze. Oferuje 
ponad 2500 aktywnych receptur mieszanek 
gumowych do zastosowania w całej gamie 
produktów, od opon do zadań specjalnych 
po urządzenia gospodarstwa domowego, 
które dostarcza do klientów w Europie, Azji  
oraz w Ameryce Północnej i Południowej.
„W takiej branży jak nasza oferta musi być 
dostosowana do potrzeb produkcyjnych 
danego klienta. Każdy użytkownik materia-
łów gumowych ma specyficzne wymagania, 
a to znaczy, że nasze procesy produkcyjne 
muszą być elastyczne”, mówi dr Wolfgang  
Keil, dyrektor zarządzający PTE. „Staramy 
się dotrzymać kroku postępowi technicz-
nemu w dziedzinie urządzeń”.
W produkcji mieszanek gumowych ela-
styczność procesów produkcyjnych 
zapewnia odpowiedni park maszynowy, 
tj. miksery, walcarki, a często konkretnie 

ich systemy napędowe, w tym przypadku 
napędy hydrauliczne marki Hägglunds.
Dobre pierwsze wrażenie
Kiedy Wolfgang Keil czternaście lat temu 
zaczynał pracę w PTE, napędy bezpośred-
nie Hägglunds były tam już powszechnie 
używane. Wcześniej Wolfgang Keil praco-
wał przede wszystkim z elektromechanicz-
nymi systemami napędowymi, ale szybko 
dostrzegł zalety hydraulicznych napędów 
bezpośrednich. 
„Napędy hydrauliczne umożliwiają 
oszczędność przestrzeni, ponieważ pompy  
(zasilacze hydrauliczne) można ustawić 
w dowolnym miejscu, po czym wystarczy 
tylko podłączyć przewody hydrauliczne”, 
mówi Wolfgang Keil. „Obudowy zasilaczy, 
w których są zamknięte pompy, mają też 
istotny wpływ na redukcję hałasu”. Jako 
plus wymienia również silniki hydrauliczne 
montowane bezpośrednio na napędzanym 
wale, które nie wymagają użycia dodatko-
wych sprzęgieł i przekładni mechanicz-
nych. Jednak główną zaletą jest dla niego  
bezpieczeństwo.
Niezrównany poziom bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo to najważniejszy powód, 
dla którego PTE stosuje napędy bezpośred-
nie Hägglunds we wszystkich walcarkach: 

w każdej z ośmiu linii technologicznych 
mieszania znajdują się dwie takie maszyny — 
łącznie to 32 napędy. „Używamy walcarek”, 
mówi Wolfgang Keil, “a napędy Hägglunds 
oferują poziom bezpieczeństwa, z jakim nie 
mogą się równać inne typy napędów”.
Dyrektor PTE ma na myśli funkcję szyb-
kiego zatrzymania napędów firmy Bosch 
Rexroth, która umożliwia całkowite zatrzy-
manie walców już na drodze kątowej do 3° 
obrotu (w zależności od maszyny). „Opera-
tor naciska przycisk i walce natychmiast się 
zatrzymują”, wyjaśnia  Wolfgang Keil. 
„Napędu elektromechanicznego nie da się 
tak szybko zatrzymać. W  przypadku, gdyby 
ręka pracownika utknęła w materiale… wolę 
sobie tego nie wyobrażać”.
Optymalizacja – każdy wał oddzielnie 
Oczywiście bezpieczeństwo nie jest jedyną 
korzyścią płynącą ze stosowania napędów 
bezpośrednich Hägglunds w walcarkach, 
jaką dostrzega Wolfgang Keil. „Używamy ich 
nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale 
również dlatego, że łatwo w nich sterować 
prędkością i tarciem”, mówi. „Każdy walec 
w maszynie można napędzać niezależnie”.
PTE eksperymentowało nawet z tą możli-
wością w jednym z mikserów na linii techno-
logicznej nr 5. Jest to mikser typu Banbury®, 

Napędy hydrauliczne Hägglunds w mikserach           
i walcarkach w firmie Polymer-Technik Elbe GmbH
                                                                                                                   

		Silnik hydrauliczny Hägglunds CB z blokiem awaryjnego zatrzymania

		Walcarka z napędem hydraulicznym Hägglunds 



04| 2014 PL
5

w odróżnieniu od pozostałych mikserów 
typu Intermix® stosowanych przez PTE.
„Opierając się na naszych doświadczeniach 
z walcarkami, zainstalowaliśmy dwa napędy 
bezpośrednie Hägglunds w mikserze typu 
Banbury®, w którym działają już od pię-
ciu czy sześciu lat”, mówi Wolfgang Keil. 
„Możemy napędzać oba wirniki niezależnie 
od siebie, co jest ogromną nowością, zwłasz-
cza w mikserze typu Banbury®”.
Produkcja bez zakłóceń
Uwzględniając napędy miksera typu Ban-
bury®, PTE korzysta w wittenberskim zakła-
dzie łącznie z 34 napędów bezpośrednich 
Hägglunds. Według Wolfganga Keila praca 
przebiega bez zakłóceń. „Obecnie działają 
u nas napędy hydrauliczne Hägglunds kilku 
różnych generacji”, mówi Wolfgang Keil, 
„i wszystkie zachowują się tak, jak powinny”. 
Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest 

według niego odporność tych napędów na 
trudne warunki środowiskowe. „To napędy 
zamknięte, więc chociaż otoczenie trudno 
nazwać środowiskiem sprzyjającym, dzia-
łają bez zastrzeżeń.” Dzięki temu pozo-
staje tylko rutynowa konserwacja sprzętu, 
a według Wolfganga Keila napędy hydrau-
liczne wymagają mniej prac serwisowych 
niż  inne napędy (np. elektromechaniczne). 
Pewna przyszłość
PTE będzie mierzyć się z konkurencją 
na coraz silniej zglobalizowanym rynku 
i w związku z tym Wolfgang Keil prze-
widuje dalszą współpracę z firmą Bosch 
Rexroth, globalnym dostawcą układów 
napędu i sterowania. „Bosch Rexroth to 
solidna marka i duże przedsiębiorstwo”, 
mówi Wolfgang Keil.
„Zawsze bardzo dobrze się nam współpra-
cowało, prowadziliśmy otwarte dyskusje 

i zbudowaliśmy dobre relacje. Prawdo-
podobnie również w nowych projektach 
zdecydujemy się na firmę Bosch Rexroth 
i wyroby marki Hägglunds”, przewiduje. 
„Jesteśmy już do nich przyzwyczajeni. 
Wiemy też, że zanieczyszczone (zapylone) 
środowisko, takie jak nasze, nie ma wpływu 
na ich działanie. Nie ma potrzeby stosowa-
nia dodatkowych hermetycznych zabezpie-
czeń przed działaniem takich czynników jak 
sadza techniczna i inne wypełniacze, wilgoć 
czy inne opary. To idealna sytuacja”.

Kontakt:  

mgr inż. Arkadiusz Bręk 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 61 816 77 69 

arkadiusz.brek@boschrexroth.pl                                 

NOWOŚCI

Zintegrowany system pomiarowy łączy pro-

wadnice szynowe kulkowe i prowadnice szy-

nowe wałeczkowe z nowatorskim systemem 

pomiaru długości, tworząc nowy produkt IMS-

I. Dokładność tego indukcyjnego systemu 

pomiarowego jest porównywalna z liniałami 

szklanymi o najwyższej precyzji, co sprawia, 

że może on być wykorzystywany zamiast 

zewnętrznych systemów pomiarowych 

w obrabiarkach. 

Pomiar indukcyjny z okresem sygnału 
40 μm. 
Zintegrowany system pomiarowy IMS-I 
to precyzyjne narzędzie, które dzięki 
dokładnemu pomiarowi pozycji gwaran-
tuje doskonałe obrabianie przedmiotów. 
Poprzez indukcyjną oraz bezdotykową 
zasadę pomiarową system umożliwia 
pracę bez zużywania się, co skraca okresy 
przestoju. Dzięki integracji systemów 
jest on szczególnie zwarty, co oszczędza 
przestrzeń zabudowy instalacyjnej.

Korzyści płynące ze szczególnych 

właściwości produktu:
• Wysoka dokładność systemowa
• Indukcyjna oraz bezdotykowa zasada 

pomiarowa
• Funkcja pomiarowa zintegrowana                   

z prowadnicą
• Odporność na zanieczyszczenia, bez 

dodatkowych czynności

Kluczowe dane techniczne:
• Okres sygnału: 40 μm (1 Vss)
• Dokładność podziału: +/- 3 μm/m

• Prowadnice szynowe kulkowe:           
rozmiary 20/25/30/35/45

• Prowadnice szynowe wałeczkowe: 
rozmiary 35/45/55

• Jednoczęściowe długości szyn                       
do 4500 mm

Kontakt:  

mgr inż.  Adam Piękoś                                               

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 865 86 07 

adam.piekos@boschrexroth.pl

Zintegrowany system pomiarowy IMS-I: 
prowadzenie i najwyższa precyzja pomiaru

		Zintegrowany system pomiarowy IMS-I to precyzyjne narzędzie, które dzięki dokładnemu 
pomiarowi i pozycji gwarantuje doskonałe obrabianie przedmiotu.
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Nowy system przenośników łańcucho-
wych VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth 
jest prosty w montażu, elastyczny i cichy.

Linie produkcyjne, montażowe i pakujące 
muszą obsługiwać coraz mniejsze serie 
produktów, dużą liczbę ich wariantów oraz 
umożliwiać częste zmiany ustawień. Z tego 
względu używane w produkcji systemy 
przenośników łańcuchowych muszą 
zapewniać łatwy montaż i konfigurację. 
Krótkie czasy reakcji i wprowadzania pro-
duktów na rynek stanowią dużą przewagę 
konkurencyjną dla producentów maszyn 
i produktów powszechnego użytku.

System VarioFlow plus został zoptymali-
zowany pod kątem krótkiego czasu wpro-
wadzania produktów na rynek. Dzięki 
systemowi przenośników łańcuchowych 
użytkownicy mogą w prosty sposób kon-
figurować indywidualne, zajmujące mało 
miejsca rozwiązania do wszechstronnych 
i zaawansowanych zastosowań transpor-
towych, przeznaczonych do pracy również 
w szczególnie wymagających warunkach. 
W przypadku tego typu systemów klu-
czowe znaczenie ma również cicha praca.
Niski poziom hałasu emitowanego przez 
nowy system przenośników łańcuchowych 
w znacznym stopniu przyczynia się do 

zwiększenia komfortu pracy. Cicha praca 
systemu była możliwa dzięki zoptymalizo-
wanym właściwościom łańcuchów i użyciu 
szyn ślizgowych z mocowaniem bocznym. 
Rozwiązania te gwarantują jednocześnie 
zwiększoną odporność na zużycie oraz 
szybki i niezawodny montaż.
Nowy system przenośników łańcuchowych 
VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth speł-
nia wszystkie wymagania, odpowiadając 
oczekiwaniom użytkowników wszystkich 
możliwych branż.

Oferujemy szereg standardowych kompo-
nentów cechujących się pełną wymienno-
ścią i modułowością, spełniających wyma-
gania różnych zastosowań już w wersji 
podstawowej. Aby uprościć wybór i właś-
ciwą kombinację podzespołów, firma Bosch 
Rexroth oferuje oprogramowanie MTpro 
z programem Layout Designer, które umoż-
liwia projektowanie przenośników (w tym 
zaawansowanych systemów wieloprzenoś-
nikowych i stacji roboczych), wybieranie 
elementów oraz eksportowanie wyników 
do oprogramowania CAD. Jeszcze więcej 
cennego czasu można zaoszczędzić w trak-
cie uruchamiania. Inteligentne rozwiązanie 
napędowe pozwala na ogromną swobodę 
planowania poprzez możliwość określenia 

pozycji pracy silnika u klienta. 
System przenośników łańcuchowych 
VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth składa 
się z elementów o uniwersalnym zastoso-
waniu, które mogą być używane niezależ-
nie od szerokości systemu. Nowa szero-
kość łańcucha wynosi 120 mm. Zmniejsza 
to zapotrzebowanie na części zamienne. 
Stabilny łańcuch jest odporny na siły roz-
ciągające do 1250 N. Powierzchnia łańcu-
cha jest prawie zamknięta, co umożliwia 
bezpieczny i niezawodny transport nawet 
najmniejszych części. 

System obejmuje różne układy przenośni-
ków i jest dostępny w sześciu szerokościach 
oraz dwóch wersjach materiałowych łańcu-
cha: podstawowej wersji aluminiowej i wer-
sji ze stali nierdzewnej - w przypadku wyż-
szych wymagań dotyczących warunków 
higienicznych (na przykład w przemyśle 
spożywczym), gdzie firma Bosch Rexroth 
stosuje elementy wykonane z materiałów 
spełniających wymagania agencji FDA.

Kontakt:  

mgr inż. Paweł Krzesak 

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 71 364 73 27 

pawel.krzesak@boschrexroth.pl                                 

Cichy i szybki w montażu system przenośników 
VarioFlow plus
Oszczędzaj czas i pieniądze z systemem VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth.                                                                                                                         

		Oprogramowanie MTpro z programem Layout Designer umożliwia projektowanie przenośni-
ków, wybieranie elementów oraz eksportowanie wyników do oprogramowania CAD.

		System przenośników łańcuchowych Vario-
Flow plus składa się z elementów o uniwer-
salnym zastosowaniu, które mogą być 
używane niezależnie od szerokości systemu.
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Konferencja inżynierii lądowej i wodnej
Od 1994 roku Bosch Rexroth Sp. z o.o. 
projektuje, buduje, dostarcza i uruchamia 
zarówno systemy napędów hydraulicznych 
na stopniach wodnych i śluzach na Odrze, 
Nysie i Wiśle, jak i napędy ramp RORO 
i mostów zwodzonych w kraju i za granicą. 
Firmy budowlane zlecające nam te prace 
oraz użytkownicy końcowi przekonani są 
o niezawodności naszych rozwiązań, wyso-
kiej jakości siłowników hydraulicznych 
i agregatów oraz sprawności w montażu 
instalacji prowadzonych przez naszą firmę, 
o czym świadczą kolejne zamówienia 
składane w Bosch Rexroth Polska. 
Nieprzypadkowo więc organizację między-
narodowej konferencji dotyczącej inżynierii 
lądowej i wodnej powierzono polskiej 
spółce Bosch Rexroth.

W konferencji, która odbyła się w dniach 
23-25 września br., udział wzięło kierow-
nictwo tej branży z centrali firmy Bosch 
Rexroth z Lohr w Niemczech i Boxtel 
w Holandii, przedstawiciele krajowych 
organizacji firmy Bosch Rexroth z Polski, 
Rosji, Czech, Węgier i Rumunii oraz part-
nerzy handlowi z Litwy, Bułgarii, Serbii, 
Słowenii i Słowacji. 
Przed naszymi kolegami z innych państw 
mogliśmy pochwalić się naszymi osiągnię-
ciami i zaproponować pomoc w przygo-
towaniu projektów. Prezentacje naszych 
kolegów z branży Civil Engineering z Lohr 
oraz z fabryki w Boxtel produkującej wiel-
kogabarytowe siłowniki hydrauliczne doty-
czyły projektów oraz nowych rozwiązań 
technicznych wykonanych przez firmę 
Bosch Rexroth na całym świecie. Prezen-
tacje potencjału i dotychczasowych doko-
nań przedstawione przez uczestników 
z poszczególnych krajów pokazały, że jeśli 
chodzi o napędy hydrauliczne w branży 
inżynierii lądowej i wodnej firma Bosch 
Rexroth jest liderem i ma wiele do zaofero-
wania swoim klientom.
Program konferencji obejmował ponadto 
zwiedzanie budowli wodnych z napędami 
Rexroth. Zwiedziliśmy Śluzę Rędzin, Jaz 
Janowice i Jaz Wrocław. Nasi goście byli pod 

wrażeniem i budowli, i naszych napędów. 
Byli również zaskoczeni tym, że w Polsce na 
Odrze i Nysie prowadzonych jest tak dużo 
inwestycji wodnych, oraz że w ciągu jed-
nego dnia można obejrzeć większość sto-
sowanych rozwiązań technicznych. Wyma-
gania BHP na budowlach zobowiązały nas 
do posiadania sprzętu ochrony osobistej, 
stąd cała grupa świetnie prezentowała się 
w białych kaskach i żółtych kamizelkach 
odblaskowych. 
Gdy zakończy się rządowy program ODRA 

2006 obejmujący modernizację Odry 
i Nysy, a my zakończymy dostawy napędów 
na kolejne budowle wodne, z przyjemnoś-
cią zorganizujemy następną konferencję, 
aby zaprezentować nasze dalsze osiągnię-
cia.  

Kontakt:                                                                              

mgr  inż. Tomasz Domaszczyński                                

Bosch Rexroth, Polska 

tel.: +48 22 738 18 50                                                        

tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

	Podczas konferencji prezentowane były m.in. nowe rozwiązania techniczne w zakresie
	 inżynierii lądowej i wodnej wykonane przez firmę Bosch Rexroth na całym świecie.

	Uczestnicy konferencji zwiedzali Śluzę Rędzin, Jaz Janowice i Jaz Wrocław.
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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.

Miło nam poinformować, że 
jeden z naszych najnowszych 
produktów, siłownik elektro-
mechaniczny EMC Heavy Duty 
(EMC-HD) zdobył Złoty Medal 
w konkursie Produkt HaPeS 
2014 w kategorii Nowe 
Maszyny i Technologie.
Siłowniki EMC-HD precyzyjnie, 
z dokładnością do mikrometra 
oraz z pełną siłą dociskania 
pozycjonują ciężary o wadze 
kilku ton. Siłowniki EMC-HD 
są gotowe do zamontowania 
zarówno jako czysto mecha-
niczne osie, jak również jako 
kompletny system z różnymi, 
precyzyjnie dobranymi prze-
kładniami, serwomotorami 
oraz regulatorami napędu serii 
IndraDrive.
Konkurs HaPeS 2014 został 
zorganizowany był podczas 
Międzynarodowych Targów 
Hydrauliki, Pneumatyki, 
Sterowania i Napędów HaPeS 
2014, które odbyły się 
w Katowicach w dniach 
21-23.10.2014. 

Złoty Medal dla 
EMC-HD 

Kopalnie odkrywkowe oraz elektrownie podlegają 
szczególnym wymaganiom zapewniającym bezpie-
czeństwo. Firma Robert Bosch, czołowy dostawca 
rozwiązań technicznych z zakresu systemów 
zabezpieczeń, oferuje szeroką gamę produktów 
dla przemysłu wydobywczego.  

Telewizja przemysłowa – dozór terenu i wsparcie 
w pracy. 
Systemy monitoringu wizyjnego są najbardziej 
efektywnym elementem ochrony zakładu prze-
mysłowego. Portfolio produktów marki Bosch 
obejmuje urządzenia dedykowane do pracy 
w trudnych warunkach przemysłowych. W strefach 
zagrożonych wybuchem stosuje się urządzenia 
posiadające certyfikat ATEX. Istotnym elementem 
monitoringu wizyjnego są systemy zarządzania 
i rejestracji obrazów. Firma Bosch jest dostawcą 
wiodących technologii rejestracji dla dużych syste-
mów monitoringu. 
Systemy alarmu pożarowego – najważniejsza 
szybka detekcja zagrożeń. 
Firma Bosch oferuje szeroką gamę czujek poża-
rowych przystosowanych do pracy w każdych 
warunkach (także w strefach Ex) i dedykowanych 
do detekcji wszystkich możliwych rodzajów poża-
rów.

Kontrola dostępu – trzymaj intruzów z daleka.
W systemie kontroli dostępu komunikacja odbywa 
się po sieci TCP/IP, a więc przy pomocy standardo-
wej infrastruktury sieciowej można zabezpieczyć 
przejścia i drzwi na terenie dowolnej wielkości 
zakładu.
Integracja systemów – klucz do sprawnego zarzą-
dzania bezpieczeństwem. 
Oprogramowanie BIS (Building Integration 
System) firmy Bosch to wszechstronne narzę-
dzie do integracji systemów, składające się 
z komponentów automatyzacji i integracji, 
dających pełną kontrolę nad wszystkimi syste-
mami bezpieczeństwa oraz pozwalających na 
spójną wizualizację i zarządzanie w obiekcie.
Więcej na www.pl.boschsecurity.com/pl.

Bezpieczeństwo kopalń 
odkrywkowych i elektrowni


