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Nowy wymiar cięcia
Automatyczna krajarka do cięcia gilz

Automatyczna krajarka umożliwia ciągłe cięcie, na dowolny 
wymiar, gilz papierowych. Maszyna pobiera elementy z maga-
zynu, a następnie rozpoczyna proces cięcia segregując równo-
cześnie użytki i odpady. Podstawowe dane wejściowe jej pracy 
to długość cięcia, rozmiar tulei oraz ilość użytków. 
Jest to wyjątkowy projekt oparty na wysokiej jakości komponen-
tach mechanicznych i niezawodnej automatyce. Ponadto, podsta-
wowym założeniem przy jej projektowaniu była integracja 
z innymi maszynami oraz wprowadzenie koncepcji Przemysłu 4.0.
Automatyczna krajarka została zaprojektowana oraz zbudo-
wana przez inżynierów firmy Nemitech Sp. z o.o., która powstała 
w 2017 roku jako spółka przedsiębiorstw mających duże 
doświadczenie w branży przetwórstwa wstęgi. Firma Nemitech 

Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu mechanicznym oraz 
automatyzacji procesu. Projektowane przez nią maszyny, kra-
jarki gilz, bobiniarki oraz urządzenia peryferyjne, są dopaso-
wane pod bardzo specyficzną produkcję. Każda maszyna jest 
projektowana pod indywidualne zamówienia i dostosowana  
do potrzeb danego klienta. Aby zapewnić ich maksymalną  
efektywność i  dostosowanie do indywidualnych wymagań,  
Nemitech dba o elastyczne podejście i bardzo dobry kontakt 
z odbiorcą maszyny na każdym etapie projektowania. Ponadto, 
firma używa wyłącznie podzespołów renomowanych produ-
centów, którzy gwarantują ogólnoświatowe wsparcie tech-
niczne oraz sprawny serwis. Dystrybucją maszyn zajmuje się 
firma Newos – spółka firm Nemitech oraz Wolfratech.

		Automatyczna krajarka do cięcia gilz
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Automatyczna krajarka została wyposażona w podzespoły elek-
tromechaniczne firmy Bosch Rexroth, w tym m.in.: siłowniki EMC 
oraz moduł liniowy MKK, wprawiane w ruch przez silniki serwo 
z rodziny MSM. Pracą silników sterują kompaktowe serwonapędy 
IndraDrive CS, wyposażone w technologię Safety. Dodatkowo, do 
uzyskania ruchów obrotowych elementów tnących wykorzystano 
falowniki EFC 5610 wraz z silnikami asynchronicznymi. Nad cało-
ścią pracy maszyny czuwa sterownik ruchu XM21, posiadający 
wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe z serii S20. Zapewnienie 
komunikacji „człowiek – maszyna” zostało zrealizowane przy uży-
ciu panelu HMI VR21. Co istotne, całym procesem można stero-
wać za pośrednictwem tabletu lub smartfonu. 

„Już na etapie projektowania mieliśmy duże wsparcie przed-
sprzedażowe. Inżynierowie aplikacyjni w pełni współdziałali 
pomagając w doborze i optymalizacji komponentów” – mówi 
Janusz Korsan, właściciel firmy Nemitech Sp. z o.o.
„Również na etapie uruchomienia mogliśmy liczyć na pełne 
wsparcie i pomoc ekspertów z firmy Bosch Rexroth, którzy 
w konkretny i fachowy sposób przekazywali stosowną do pro-
blemów wiedzę. Był to nasz pierwszy projekt i nowe, nieznane 
dotąd środowisko” – dodaje Piotr Bogusz, automatyk, programi-
sta firmy Nemitech Sp. z o.o.
Kolejnym etapem owocnej współpracy firm Nemitech i Bosch 
Rexroth będzie zbudowanie maszyny do cięcia i przewijania  
– tzw. bobiniarki, z wykorzystaniem podzespołów marki Rexroth, 
a następnie zintegrowanie jej z automatem do cięcia gilz. 
 

Kontakt:  
mgr inż. Janusz Korsan, Nemitech Sp. z o.o. 
Tel.: +48 792 272 224, janusz.korsan@nemitech.pl  
 

mgr inż. Jakub Wypniewski, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 67, jakub.wypniewski@boschrexroth.pl  

		Gilziarka – koncepcja sterowania

		Automatyczna krajarka do cięcia gilz
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Jak będzie wyglądać fabryka przyszłości? Czy ma to znaczenie 
dla podejmowanych obecnie decyzji inwestycyjnych? Które 
rozwiązania są przyszłościowe? Jak można dostosować nowo-
czesne procesy produkcyjne do obecnych potrzeb rynku? 
W jaki sposób automatyzacja może się przyczynić do rozwoju 
rynku? Pytania te są obecnie przedmiotem ożywionej dyskusji 
w branżach produkcyjnych oraz budowy narzędzi i maszyn do 
produkcji.

Nadchodzące zmiany
Praktycy zgadzają się co do jednego: w dziedzinie produkcji 
masowej presja na obniżenie kosztów będzie nadal rosła, 
podobnie jak wymagania dotyczące jakości. Zwiększa się zapo-
trzebowanie na rozwiązania, które umożliwiają wytwarzanie 
produktów dostosowanych do indywidualnych wymagań 
klienta, w niewielkich partiach – liczących nawet jedną sztukę, 
po konkurencyjnych cenach rynkowych, z zachowaniem szyb-
kiego czasu dostarczenia produktu. 
Aby wyobrazić sobie zakres czekających nas zmian, spróbujmy 
odpowiedzieć na inaczej sformułowane pytanie. Co w fabryce 
przyszłości – za około 10 czy 15 lat – pozostanie bez zmian w sto-
sunku do typowej fabryki z 2018 roku? Zapewne niewiele, m.in.: 
podłoga, ściany i dach. Cała reszta – maszyny, automatyzacja, 
sprzęt, sposoby komunikacji, a nawet pracownicy i sposób, 
w jaki będą oni współpracować i komunikować się z całą infra-
strukturą – zmieni się diametralnie.

Technologia automatyzacji
W jaki sposób przewidywane scenariusze wpłyną na technolo-
gię automatyzacji? Zdaniem firmy Bosch Rexroth można określić 
wyraźne kierunki jej rozwoju: w przyszłości wykorzystywane 

będą zdecentralizowane systemy zarządzania produkcją, a  archi-
tektura automatyzacji będzie jeszcze bardziej zależna od rozpro-
szonej inteligencji oraz łączności między wszystkimi urządze-
niami uczestniczącymi w procesie produkcji. Takie rozwiązanie 
wymaga zapewnienia zgodności sprzętowej i programowej na 
wszystkich poziomach klasycznej piramidy środowiska automa-
tyzacji, z systemem informatycznym przedsiębiorstwa i aplika-
cjami chmurowymi włącznie. 
Obecnie działające fabryki można już teraz zacząć wyposażać 
w rozwiązania Industry 4.0 integrujące zainstalowane już 
maszyny i używane w zakładzie systemy, m.in. MES czy ERP. 
Rozwiązanie, takie jak IoT Gateway firmy Bosch Rexroth, 
pozwala łączyć sensory oraz komponenty w maszynach nieza-
leżnie od istniejącego już układu sterowania. IoT Gateway 
można łatwo podłączyć do czujników i sterowników innych pro-
ducentów, które są zgodne m.in. ze standardami PPMP, OPC UA 
i OPC DA. Informacja o stanie lub awarii podłączonych źródeł 
danych, a tym samym generujących je urządzeń, może być 
dostępna z dowolnej lokalizacji w zakładzie, a użytkownicy 
mogą i będą mogli korzystać ze wszystkich funkcji IoT Gateway 
w urządzeniach przenośnych. W przypadku, gdy przesyłane 
dane o stanie maszyny wymagają dodatkowej mocy obliczenio-
wej i odpowiednich narzędzi analizy, IoT Gateway pozwala 
przesyłać takie dane do przygotowanych dedykowanych apli-
kacji w chmurze obliczeniowej Bosch, jak również do klasycz-
nych „odbiorników” danych w tradycyjnych lokalizacjach 
zakładu (serwerownia, baza danych, chmura prywatna).

Inteligentne i zdecentralizowane rozwiązania
Decydenci, którzy już dziś muszą podejmować decyzje o inwe-
stycjach, mogą jeszcze nie wiedzieć, jakich konkretnych typów 
urządzeń będzie wymagać fabryka przyszłości. Jedno jest 
pewne: odizolowane od siebie rozwiązania są bardzo ryzy-
kowne, ponieważ ich integracja i łączenie wymaga w później-
szym okresie dużego nakładu pracy i wprowadza ograniczenia. 
Należy przyjrzeć się bliżej inteligentnym, zdecentralizowanym 
rozwiązaniom, opartym na otwartych standardach i zapewnia-
jącym elastyczne możliwości zbierania i przekazywania 
danych. Rozwiązania te będzie można dużo łatwiej i szybciej 
integrować, a co za tym idzie lepiej przygotują one fabryki do 
wyzwań przyszłości.
 

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

Fabryka przyszłości
Już dziś warto przygotować się do nowych wyzwań
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Nowoczesne fabryki stają przed ogromnym wyzwaniem – muszą 
wytwarzać coraz więcej wariantów produktów i odpowiadać na 
szczególne zapotrzebowania klientów oraz ciągle zmieniające 
się wielkości produkcji, nawet w seriach po jednej sztuce. Użyt-
kownicy maszyn, bardziej niż kiedykolwiek, są zainteresowani 
szybkim czasem reagowania. 
W erze sieci cyfrowych wiele różnych systemów musi współ-
działać w środowiskach procesowych. Wszystkie koncepcje 
Przemysłu 4.0 zakładają decentralizację analizy danych oraz 
wysoki stopień łączności elementów procesu automatyzacji we 
wszystkich kierunkach. 
Aby zapewnić łączność niezależnie od producenta, rodzina napę-
dów IndraDrive firmy Bosch Rexroth opiera się na inteligentnych 
komponentach i wielu dostępnych na rynku standardach inter-
fejsu. Dotyczy to także kompaktowego rozwiązania IndraDrive Cs 
ze zintegrowaną jednostką sterującą dla mocy 100 W i większych, 
modułowego napędu IndraDrive M z zasilaczem lub falownikiem – 
także w przypadku urządzeń dwuosiowych, wbudowanych w sil-
niku i zdecentralizowanych falowników IndraDrive Mi zapewnia-
jących stopień ochrony IP65, a także napędów IndraDrive ML 
o mocy aż do 4 MW. Dzięki szerokiemu spektrum interfejsów 
napędów elektrycznych oraz hydraulicznych, zapewniającemu 
możliwie największą elastyczność w doborze rozwiązań technicz-
nych, integracja napędów w skomplikowanych środowiskach jest 
zdecydowanie łatwiejsza. Każdy użytkownik może skorzystać 
z innowacyjnych zastosowań w dziedzinie automatyki.
 
Systemy sterowania wyższego poziomu
Napędy zwykle otrzymują polecenia ze sterownika PLC wyższego 
poziomu. W związku z tym, rodzina napędów IndraDrive umożli-
wia korzystanie ze wszystkich powszechnie stosowanych syste-

mów magistrali fieldbus działających w czasie rzeczywistym, 
takich jak Sercos, Multi-Ethernet, Modbus TCP oraz CANopen. Do 
tego dochodzą wersje interfejsu Multi-Ethernet: EtherCAT CoE 
i  Ethernet POWERLINK. Ponadto, firma Bosch Rexroth dostarcza 
tak zwane moduły funkcyjne oprogramowania, dzięki którym 
łączność ze sterownikami innych dostawców staje się dziecinnie 
prosta. Przykładowe funkcje obejmują multipleksowanie danych 
kontrolera, a także procesy, takie jak rozruch, pozycjonowanie, 
typowanie, bazowanie oraz odczyt i zapis parametrów.

Maksymalna elastyczność dzięki technologii  
„Open Core Interface for Drives“
Kolejną specjalną cechą opisywanych rozwiązań jest otwarty 
interfejs dla napędów, czyli Open Core Interface for Drives 
(OCI), oferowany przez firmę Bosch Rexroth w ramach rozwią-
zania Open Core Engineering. OCI obsługuje szeroką gamę 
języków programowania, środowisk programistycznych oraz 
systemów operacyjnych. Warto podkreślić, że inżynierowie zaj-
mujący się projektowaniem maszyn i linii produkcyjnych mogą 
programować poszczególne rozwiązania w zakresie automa-
tyki korzystając ze znanego im oprogramowania i uzyskiwać 
bezpośredni dostęp do oprogramowania wbudowanego do 
napędów. Nie jest konieczne tworzenie pojedynczego wiersza 
kodu PLC. To znacznie upraszcza proces i oszczędza czas. 
Typowymi programami aplikacyjnymi są aplikacje Microsoft 
Office: Word, Excel, Access i PowerPoint oraz środowiska progra-
mistyczne, takie jak Visual Studio, RAD Studio, LabVIEW oraz 
MATLAB. Interfejs współpracuje również z systemami opartymi 
na jądrze Linux, które są często wykorzystywane w produkcji 
seryjnej. Użytkownicy mogą korzystać z rozwiązania na zasadzie 
royalty-free. Eclipse jest środowiskiem programistycznym czę-
sto wykorzystywanym przez ekspertów w dziedzinie systemu 
Linux, a wykorzystywanym językiem jest C/C++ lub Java. Od nie-
dawna rozwiązanie OCI obsługuje również język programowania 
Python. Python jest łatwym do opanowania językiem o wyjątko-
wej przejrzystości i strukturze, dołączanym do większości wersji 
systemu Linux. Jest on często wykorzystywany do przetwarzania 
obrazów oraz przetwarzania dużych zbiorów danych. Umożliwia 
ocenę oraz kontrolę sekwencji ruchów opartych o dane z kamery.
Aplikacje wykorzystujące język programowania wyższego 
poziomu, które zwykle pracują na serwerze, komputerze, 
a nawet na smartfonie lub tablecie, same nie są zapisane w napę-
dzie, lecz pozostają na pierwotnej platformie. Konieczne jest 
zatem zapewnienie komunikacji z napędem: jest to możliwe 
dzięki zastosowaniu protokołu Sercos S/IP.

Automatyzacja oznacza komunikację
Nowoczesne napędy IndraDrive

				Firma Bosch Rexroth urzeczywistnia wizję Przemysłu 4.0 w kontek-
ście rozszerzonej łączności, oznaczającej wymianę informacji 
pomiędzy różnymi systemami.
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Technologia OCI może być także wykorzystywana do odczyty-
wania informacji specyficznych dla napędu, takich jak dane 
monitorowania stanu, za pośrednictwem interfejsów działają-
cych w czasie rzeczywistym. Są to przeważnie znaczne ilości 
danych, zwykle analizowanych w systemach przetwarzania 
dużych zbiorów danych (PPS, MES itp.).
Aby móc wykorzystać oprogramowanie innych dostawców, 
korzystając z rozwiązania OCI, użytkownik musi wykonać tylko 
jedną rzecz: zainstalować w systemie docelowym pakiet software 
development kit (SDK) „Open Core Interface for Drives“, 
dostępny na portalu Engineering Network firmy Bosch Rexroth 
(www.boschrexroth.com/network). Pakiet SDK wspomaga pro-
gramistę bibliotekami różnych języków wyższego poziomu. Por-
tal zapewnia wszechstronne informacje oraz wsparcie w zakre-
sie automatyzacji z wykorzystaniem sterowników i napędów. Jest 
to miejsce, w którym programiści z całego świata omawiają kwe-
stie implementacji specjalistycznych funkcji.

Integracja różnych koncepcji enkodera
Napędy IndraDrive stanowią najnowocześniejsze rozwiązanie 
technologiczne w zakresie sterowań silników oraz enkoderów. 
Jednostki sterujące tej rodziny napędów umożliwiają kontrolę 
silników 3-fazowych: silników synchronicznych, silników asyn-
chronicznych, a także silników reluktancyjnych, silników obro-
towych i liniowych. Aby zapewnić uniwersalne i elastyczne moż-
liwości wykorzystywania, skonfigurowano komunikację z prawie 
wszystkimi dostępnymi typami enkoderów, tj. analogowymi, 
cyfrowymi oraz łączonymi. Nowością jest integracja cyfrowego 
interfejsu ACURO®link oraz interfejsu BiSS. Otwartość protokołu 
Acuro-Link oraz łatwość integracji to kluczowe zalety tego roz-
wiązania wpisujące się w koncepcję technologii jednoprzewodo-
wej, dzięki którym zmniejsza się ilość przewodów, zapotrzebo-
wanie na przestrzeń oraz masa wyposażenia w maszynie. 
Standard BiSS (dwukierunkowy/szeregowy/synchroniczny) to 
rozwiązanie typu „open source“, zaprojektowane pod kątem 
zwiększenia dynamiki. Znajduje on zastosowanie w sektorze 
wysokich technologii, takich jak symulacja lotu, w przemyśle 
półprzewodników, w systemach montażu precyzyjnego w branży 
mikroelektronicznej, a także w inżynierii medycznej.

Napędy jako sterowniki
Napędy IndraDrive komunikują się również między sobą – umożli-
wia to system logiki ruchu IndraMotion MLD. Na przykład, można 
połączyć kilka napędów poprzez sieć Sercos, aby niewielkim 
nakładem utworzyć małą linię produkcyjną lub podsystem. Jeden 

napęd określa prędkość dla drugiego napędu, działając jako ste-
rownik. Inne urządzenia mogą zostać umieszczone na niższym 
poziomie za pomocą systemu Sercos oraz EtherNet/IP: urządzenia 
I/O, urządzenia peryferyjne, takie jak skanery kodu kreskowego, 
kamery, czujniki poziomu, wskaźniki temperatury itp. 

Podsumowanie
Firma Bosch Rexroth urzeczywistnia wizję Przemysłu 4.0 
w kontekście rozszerzonej łączności, oznaczającej wymianę 
informacji pomiędzy różnymi systemami. Inteligentne rozwią-
zania w zakresie napędów i sterowania opracowywane są 
z myślą o połączeniu z innymi produktami. Każdy element 
działa niezależnie i wydajnie. Ponadto, dzięki technologii Open 
Core Interface, systemy sterowania firmy Bosch Rexroth wypeł-
niają lukę pomiędzy automatyką a światem IT. 
To oprogramowanie, które jest zintegrowane z systemami stero-
wania i napędami, umożliwia dostęp do serca systemu z najbar-
dziej zróżnicowanych platform dzięki funkcjom zaprogramowa-
nym z wykorzystaniem języka wyższego poziomu. Otwiera to 
nowe możliwości dla rozwiązań sieciowych typu „all-in-one“.

Kontakt: mgr inż. Piotr Kościuczuk, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 52, +48 692 963 889, piotr.kosciuczuk@boschrexroth.pl

		Napędy IndraDrive komunikują się z każdym środowiskiem  
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Fabryka układów hamulcowych Bosch otrzymała tytuł „Fabryka 
Roku 2017” w kategorii „IT dla Przemysłu” w konkursie organi-
zowanym już po raz 6. przez wydawnictwo Trade Media Interna-
tional oraz magazyny „Inżynieria i Utrzymanie Ruchu” i „Control 
Engineering Polska”. Jury doceniło rozwiązania z obszaru Prze-
mysłu 4.0, które zostały wdrożone w fabryce w Mirkowie. Jed-
nym z nich jest interaktywna platforma komunikacji ActiveCoc-
kpit firmy Bosch Rexroth.

Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego 
Fabryka firmy Robert Bosch Sp. z o.o., zlokalizowana w Mirkowie, 
niedaleko Wrocławia, produkuje zespoły mocy hamowania oraz 
podzespoły do układów hamulcowych dla przemysłu motoryza-
cyjnego. Zakład dostarcza klientom szeroką gamę produktów naj-
wyższej jakości, które wyznaczają nowe standardy i umożliwiają 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drogach. Zespoły mocy 
hamowania wytwarzane w fabryce Bosch we Wrocławiu są dostar-
czane do większości globalnych producentów samochodów.

ActiveCockpit – wsparcie nadzoru nad produkcją 
Fabryka w Mirkowie buduje kompetencje w zakresie nowych 
technologii. Mając na uwadze kierunek rozwoju przemysłu  
stosuje w praktyce aktualną wiedzę w zakresie montażu zaawan-

sowanych układów elektronicznych, mechatroniki i rozwiązań 
Przemysłu 4.0 (Industry 4.0). Nowoczesna fabryka to także nowo-
czesne rozwiązania w zakresie nadzoru nad produkcją. W tym 
obszarze w fabryce wykorzystywana jest interaktywna platforma 
komunikacji ActiveCockpit, która pozwala na wizualizację danych 
produkcyjnych on-line pochodzących z różnych źródeł. 
ActiveCockpit łączy aplikacje świata IT, takie jak planowanie 
i realizację produkcji, zarządzanie danymi dotyczącymi jakości 
i e-mailing, z funkcjami oprogramowania maszyn i instalacji 
przemysłowych. Właściwa informacja wykorzystywana jako 
podstawa do podejmowania decyzji i optymalizacji procesów 
na poszczególnych etapach produkcji dostępna jest z jednego 
źródła. Zakres i szczegółowość prezentowanych danych można 
dostosować i spersonalizować w zależności od ich odbiorcy. 
Pozwala to na użytkowanie systemu przez pracowników zmia-
nowych na dużych monitorach zamontowanych w hali produk-
cyjnej, jak również przez kierownictwo niższego i wyższego 
szczebla na urządzeniach mobilnych lub komputerach bezpo-
średnio zainstalowanych na ich stanowiskach pracy.

Fabryka Roku 2017, czyli najlepsi z najlepszych w przemyśle
Dzięki rozwiązaniom i 4.0 fabryka w Mirkowie została uhonoro-
wana w kategorii „IT dla przemysłu”. Co istotne, w tej kategorii 
liczył się sukces we wdrażaniu infrastruktury informatycznej 
oraz uzyskanie znaczącego zwrotu z inwestycji w takie projekty. 

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

Platforma ActiveCockpit w Fabryce Roku 2017

			Interaktywna platforma komunikacji ActiveCockpit, która pozwala 
na wizualizację danych produkcyjnych on-line pochodzących z róż-
nych źródeł.

			Fabryka firmy Robert Bosch Sp. z o.o., zlokalizowana w Mirkowie, 
niedaleko Wrocławia, produkuje zespoły mocy hamowania oraz 
podzespoły do układów hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego.
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Świat dydaktyki Bosch Rexroth

Świat dydaktyki Bosch Rexroth – The Drive & Control Academy – 
dedykowany jest tym wszystkim, którzy chcą bądź potrzebują 
pozyskać niezbędną wiedzę w zakresie napędów i sterowań, jak 
również poznać prawa oraz zasady w nim panujące. W ramach 
The Drive & Control Academy istnieje możliwość skorzystania 
z bogatej oferty szkoleń oraz pomocy dydaktycznych, w tym sta-
nowisk dydaktycznych i podręczników.

Podręczniki
Bosch Rexroth wydaje podręczniki, w których zawarte są infor-
macje techniczne z dziedziny napędów i sterowań hydraulicz-
nych, pneumatycznych, napędów liniowych oraz serwonapę-
dów. Główny podręcznik z podstaw hydrauliki to Vademecum 
hydrauliki, Tom 1. „Hydraulika. Podstawy, elementy konstruk-
cyjne i podzespoły”, dostępne w kilku językach, w tym w języku 
polskim, angielskim, niemieckim (RPL/RE/RD 00290). Kolejne 
tomy to: 
  Tom 2. „Technika proporcjonalna i serwo” – w języku angiel-

skim i niemieckim (RE/RD 00291), 
  Tom 3. „Projektowanie i konstruowanie układów hydrau-

licznych” dostępny w języku polskim, angielskim i niemiec-
kim (RPL/RE/RD 00281).

Ciekawą pozycją wydawniczą wśród bogatej oferty podręczni-
ków jest „10 steps to performance level – Handbook for imple-
mentation of functional safety according to ISO 13849” – pod-
ręcznik do wprowadzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego wg 
ISO 13849. Podręcznik zawiera wiedzę na temat przeprowadza-
nia analiz ryzyka dla układów hydraulicznych oraz związanych 
z nimi elektrycznych układów sterujących, niezbędną dla kon-
struktorów i producentów maszyn oraz projektantów systemów.

Stanowiska dydaktyczne
Firma Bosch Rexroth posiada szeroką ofertę stanowisk dydak-
tycznych, w tym:
  hydrauliczne stanowiska WS290 (poprzednio DS4),
  pneumatyczne stanowiska WS200 lub w wersji uproszczo-

nej EcoCase i EcoDesk,
  stanowiska mechatroniczne mMS – Modular Mechatronics 

System (dostosowane do Industry 4.0 i systemu SAP),
  stanowiska dydaktyczne do wkrętarek i zgrzewarek,
  stanowiska do ćwiczeń z sensorów.

Stanowiska dydaktyczne Bosch Rexroth bazują na standardo-
wych komponentach z aktualnego programu produkcyjnego. 
Kompletny system dydaktyczny składa się ze sprzętu i szczegó-
łowych instrukcji do prowadzenia szkoleń i ćwiczeń. Do szkoleń 
z zakresu hydrauliki Bosch Rexroth oferuje system WS290, 
który może być łatwo konfigurowany i rozbudowywany w zależ-
ności od indywidualnych potrzeb dydaktycznych.

Animacje
Dla lepszego zilustrowania budowy i działania elementów 
hydraulicznych można skorzystać z licencjonowanego dostępu 
do ponad 45 animacji.
Animacje, oprócz zasad działania podstawowych elementów 
hydraulicznych, przedstawiają również zasady pracy regulato-
rów do pomp, jak również zasady działania hydraulicznych 
układów otwartych i zamkniętych.
Animacje stanowią doskonały materiał pomocniczy do zajęć 
dydaktycznych. Udostępniane są w oparciu o licencję, która jest 
ważna przez 12 miesięcy i kosztuje 98 euro dla firm i 65 euro dla 
instytutów badawczych, szkół i wyższych uczelni.
Na stronie www.boschrexroth.com/animation można po zalo-
gowaniu bezpłatnie zapoznać się z przykładowymi animacjami.

Świat dydaktyki Bosch Rexroth – The Drive & Control Academy 
– jest stale rozwijany. Podręczniki, szkolenia techniczne, w tym 
także internetowe, stanowiska szkoleniowe, animacje – to 
wszystko daje niezbędną wiedzę, która zostanie wykorzystana 
w rzeczywistym świecie wyrobów i systemów Bosch Rexroth.
 

Kontakt: mgr inż. Andrzej Skrocki, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 54, andrzej.skrocki@boschrexroth.pl

			Oferta dydaktyczna firmy Bosch Rexroth
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Siła młodego  
umysłu  
– Wynalazcy jutra
 
Poziom skomplikowania realizo-
wanych projektów jest obecnie 
tak duży, że praca nad nimi 
wymaga połączenia wiedzy 
i umiejętności wielu międzyna-
rodowych zespołów. Jak zatem 
wspierać uczniów w rozwijaniu 
ich kompetencji, aby w przyszło-
ści potrafili na przykład wysłać 
rakietę na Marsa? Zachęcać ich 
do eksperymentowania w obsza-
rze nauk ścisłych i uczyć pracy 
w zespołach, co od lat jest celem 
Akademii Wynalazców  
im. Roberta Boscha. Rozpo-
czynająca się właśnie 8. edycja 
programu odbywa się pod 
hasłem „Wynalazcy jutra” jej 
celem jest rozwijanie myślenia 
startupowego u dzieci. W cza-
sie warsztatów kreatywnych 
uczestnicy Akademii będą mogli 
między innymi zaprojektować 
inteligentne miasto, zbudować 
stację do badania powietrza czy 
samodzielnie uzyskać energię 
odnawialną.  
Nie zabraknie też takich tematów 
jak sztuczna inteligencja, Inter-
net rzeczy czy elektromobilność, 
nad którymi zaawansowane 
prace prowadzi firma Bosch.

Więcej na:  
www.akademiawynalazcow.edu.pl

IMPRESSUM

drive & control local jest 
dodatkiem informacyjnym spółek
Bosch Rexroth AG.
Wydawca polskiego wydania:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 102/104,
02-230 Warszawa,
tel.: 22 738 18 00;
fax: 22 758 87 35.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tylko za zgodą
wydawcy.
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Sklep internetowy Bosch Rexroth eShop ofe-
ruje szeroki wachlarz rozwiązań ze wszystkich 
grup produktowych i jest przydatny na każ-
dym etapie procesu zakupowego. Platforma 
sprzedażowa jest prosta w obsłudze, przejrzy-
sta i kompleksowa. 

Dostępne produkty
W sklepie internetowym można zamówić 
zarówno standardowe produkty katalogowe, 
jak również produkty, które można skonfigu-
rować korzystając z szeregu dostępnych konfi-
guratorów. Katalogi i konfiguratory produktów 
Rexroth zawierają dokumentację techniczną 
produktów oraz rysunki CAD 2D i 3D. 

Narzędzia wsparcia
Dobór produktów ułatwiają liczne narzędzia 
inżynierskie, jak np. Linear Motion Designer, 
służący do łatwego dobierania systemów pro-
wadnic i mechanizmów śrubowo-tocznych czy 
Interactive Fluid Office (IFO), narzędzie zinte-
growane z AutoCAD wspomagające projektan-
tów i zawierające bazę komponentów wraz 
z rysunkami.

Katalogi produktów zostały zintegrowane 
z koszykiem eShop umożliwiając wysyłanie 
zapytania ofertowego i/lub zamówienie towaru 
on-line w zależności od uprawnień nadanych 
użytkownikom.

Zalety rozwiązania 
Dzięki zamawianiu poprzez Rexroth eShop:
 obsługa zamówień jest szybsza,
  mamy możliwość sprawdzenia bieżącej do- 

stępności produktów bezpośrednio z maga-
zynów i linii produkcyjnych w fabrykach,

  wyświetlane są ceny produktów z uwzględ-
nieniem rabatów klienta,

  widzimy bieżący stan zamówień, zapytań 
ofertowych i dostaw,

 mamy pełną historię wystawionych faktur.

Rejestracja do systemu

Krok 1 
Przed rozpoczęciem korzystania z platformy 
Bosch Rexroth eShop wymagane jest wypeł-
nienie „Deklaracji dostępu i uprawnień” – aby 
otrzymać formularz, należy skontaktować się 
ze swoim Opiekunem Klienta.

Krok 2 
Na podstawie wypełnionego formularza w sys-
temie tworzone jest konto użytkownika.

Krok 3 
Po otrzymaniu informacji o założeniu konta 
użytkownika możliwe jest zalogowanie się do 
platformy Bosch Rexroth eShop poprzez stronę 
internetową www.boschrexroth.pl/eshop. 

Zapytania odnośnie dostępu do platformy 
Bosch Rexroth eShop prosimy kierować na 
adres: eshop@boschrexroth.pl.

Zamawiaj produkty  
Bosch Rexroth online 

 
Dowiedz się więcej


