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W wizji tej nie chodzi wyłącznie o to, co będzie wykonalne 
pod względem technicznym, ale również w jaki sposób 
będzie można najlepiej spełnić wyzwania nowoczesnych 
fabryk. Część rewolucyjnych rozwiązań automatyki 
zawartych w wizji firma Bosch Rexroth oferuje już obecnie, 
a niektóre z nich zostaną wprowadzone na rynek już 
wkrótce. Ponadto dodatkowe wizjonerskie technologie będą 
sukcesywnie wdrażane w dalszej perspektywie.

Wszystko połączone
W wizji Fabryki Przyszłości wszystkie sekcje i zakłady 
produkcyjne są ze sobą połączone, co zwiększa ich 
elastyczność. Użycie otwartych standardów umożliwia szybkie 
i łatwe skonfigurowanie systemów. Firma Bosch Rexroth 
oferuje lub wkrótce zacznie produkować wszystkie niezbędne 
elementy do urzeczywistnienia tej wizji, od technologii 
i komponentów po czujniki i rozwiązania systemowe. 

Fabryka Przyszłości.  
Dziś. Jutro. Niebawem.
Firma Bosch Rexroth, będąca zarówno doświadczonym użytkownikiem,  
jak i dostawcą rozwiązań dla Przemysłu 4.0, opracowała konkretny pomysł 
urzeczywistnienia wizji Fabryki Przyszłości. 

www.751.rexroth
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Wizjonerskie technologie firmy Bosch Rexroth



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

Cyfrowy strumień tworzenia wartości
W Fabryce Przyszłości wszystkie maszyny i urządzenia 
zostaną konfigurowane w taki sposób, aby ich status 
mógł być definiowany online, w czasie rzeczywistym. 
Komendy dotyczące aktualizacji i konserwacji można będzie 
wykonywać zdalnie – niemalże jednym kliknięciem. Każdy 
etap pracy oraz procesów będzie rejestrowany, przesyłany 
i przetwarzany przez nowoczesne oprogramowanie. Będzie 
ono analizować, symulować i udoskonalać wszystkie 
procesy w całym strumieniu tworzenia wartości – od 
zakupu, poprzez proces produkcji aż po dostawę do klienta. 
  

Maksymalizacja elastyczności
Dzięki Fabryce Przyszłości opłacalna będzie produkcja małych 
nakładów lub nawet pojedynczych sztuk. Maszyny będą się 
składać z łatwych w dostosowywaniu do potrzeb modułów, 
ponieważ sprzęt i oprogramowanie będą działać na każdym 
z nich niezależnie wykorzystując chmurę obliczeniową. 
Jednostki sterujące obiektem oraz jednostki zasilania 
będą miały łączność bezprzewodową. Linie produkcyjne 
wyposażone w technologie I4.0 już teraz są bardzo elastyczne 
i można je niezwykle szybko przeorganizować. 

Tworzenie wartości dodanej dzięki 
cyfrowym modelom biznesowym
W przyszłości użytkownicy końcowi nie będą musieli 
kupować maszyn na własność, aby z nich korzystać. Zamiast 
tego będą woleli płacić za operacje wykonywane przez 
maszyny, które optymalnie wykorzystane, będą mogły 
pracować na zlecenie różnych klientów.  

Fabryka Przyszłości – synergia 
produktów, usług i wiedzy
„Podczas gdy inni jedynie rozmawiają o Przemyśle 4.0, my 
już pracujemy nad urzeczywistnieniem tej wizji” — wyjaśnia 
Rolf Najork, dyrektor generalny Bosch Rexroth. Fabryka 
Przyszłości jest zmieniającym się obiektem podłączonym 
do sieci bezprzewodowej, który umożliwia efektywną 
pracę i adaptuje się do potrzeb klientów. Hala produkcyjna 
przygotowuje się do wyznaczonych zadań i może w elastyczny 
sposób dostosowywać się do różnych wymagań: od 
pojedynczych zamówień do produkcji masowej. 

Musimy zaadaptować się do 
całkiem nowych warunków.  
Ale wdrożenie tych rozwiązań  
jest dla nas wielką szansą 
— zauważa Najork. 

Firma Bosch Rexroth potrafi łączyć wiedzę o systemach 
produkcyjnych, doświadczenie w pracy ze złożonymi 
systemami, know-how w zakresie technologii czujników oraz 
doświadczenia w cyfryzacji i podłączaniu obiektów do sieci. 
Po raz pierwszy produkty, usługi i wiedza tworzą koncepcję 
Fabryki Przyszłości.
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Wdrożenie nowych rozwiązań to wielka szansa



Kontakt:
Magdalena Chmielewska 
Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 80 
magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl

Od 2016 roku firma Bosch Rexroth podlegała procesowi 
dogłębnej zmiany – od struktur wewnętrznych po strategię 
biznesową, według której firma Bosch Rexroth angażuje 
się przede wszystkim w nowe rozwiązania technologiczne, 
wykorzystywanie efektu synergii zarówno na rynku, jak 
i w obrębie Grupy Bosch, a także w rozwój koncepcji 
Fabryki Przyszłości. Na tę ostatnią składają się przede 
wszystkim oprogramowanie i rozwiązania do automatyzacji 
oraz połączenia sieciowego. Poza tradycyjnie już mocną 
pozycją w dziedzinie hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki 
mobilnej, firma Bosch Rexroth została kluczowym dostawcą 
rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. Transformacja firmy 
przynosi efekty: firma Bosch Rexroth stale zwiększa swoją 
konkurencyjność i udział w rynku.

Mobilność naszej firmy wzrasta dzięki wprowadzeniu 
przejrzystych i elastycznych struktur organizacyjnych. 
To przygotuje nas na stawienie czoła zmianie cyfrowej 
w świecie, w którym cykle projektowania i produkcji będą 
coraz krótsze. Nowa tożsamość marki ukazuje zakończoną 
sukcesem transformację firmy całemu światu — powiedział 
Rolf Najork, prezes zarządu firmy Bosch Rexroth AG. 

Nasze pionierskie rozwiązania, które są 
bezpieczne, wydajne, inteligentne i cechują 
się dużą mocą, gwarantują sukces. To 
jest istota obietnicy składanej partnerom 
i klientom: „WE MOVE. YOU WIN.”  

Najważniejsze elementy  
nowego wizerunku marki 

Wizerunek marki jest wizytówką firmy. Ostatni raz firma 
Bosch Rexroth wprowadzała zmiany w swoim znaku 
graficznym w 2001 roku. Nowa marka „Rexroth – A Bosch 
Company” symbolizuje nowoczesność, niezależność 
i elastyczność, a także przynależność firmy do mocnej grupy. 

Kombinacja czcionek i kolorów symbolizuje istotę marki 
Bosch Rexroth: wprawianie w ruch.

Nowy projekt logo firmy został specjalnie dostosowany 
do wymagań projektowych cechujących media cyfrowe. 
Kolor niebieski symbolizuje przemysł, a historycznie rzecz 
biorąc, kolor ten jest rozpoznawany jako symbol firmy Bosch 
Rexroth. Dodatkowo „A Bosch Company” odzwierciedla 
powiązanie z firmą Bosch.  

Czas wdrożenia nowego logo
Globalne wdrażanie nowego wizerunku marki będzie trwało 
trzy lata. Dopóki nowy firmowy znak graficzny nie zostanie 
w pełni wprowadzony, będzie można zobaczyć zarówno 
stare, jak i nowe logo.

Aktualności  03

Nowe logo firmy Bosch Rexroth, zaprezentowane po raz pierwszy na targach 
w Hanowerze, podkreśla zakończoną sukcesem transformację firmy w liczącego się 
dostawcę rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. 

Nowy wizerunek firmy Bosch Rexroth 

Nowe logo firmy Bosch Rexroth
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Rolf Najork, prezes zarządu firmy Bosch Rexroth AG



W 2017 roku firma Bosch Rexroth uzyskała znaczący 
wzrost sprzedaży i ilości zamówień, zarówno w ujęciu 
globalnym, jak i w Polsce. Lokalna spółka Bosch Rexroth 
Sp. z o.o. zwiększyła swoje przychody o 12%. W tym 
samym okresie ilość zamówień wzrosła aż o 24%. Na ten 
trend oddziaływały uwarunkowania polskiego rynku, takie 
jak wzrost PKB, dynamiczny rozwój produkcji w obszarze 
maszyn i obrabiarek skrawających oraz w przemyśle 
samochodowym. Co istotne, na tak pozytywne wyniki firmy 
znaczący wpływ miały strategiczne i organizacyjne zmiany, 
jakie firma Bosch Rexroth przechodzi od 2016 roku.  
 

Firma Bosch Rexroth lokalnie 
– rozwój na polskim rynku
Podsumowując rezultaty osiągnięte przez firmę Bosch 
Rexroth w 2017 roku warto zwrócić uwagę, iż ważnymi 
czynnikami, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży 
były pogłębienie współpracy z siecią dystrybutorów oraz 
rozwój elektronicznego kanału sprzedaży eShop. Ponadto 
firma rozszerzyła sieć i pogłębiła kompetencje integratorów 
systemowych. Konsekwentne budowanie relacji z końcowymi 
klientami w działach utrzymania ruchu przyniosło wymierne 
efekty, podobnie jak rozbudowywanie działu mechatroniki 
czy aktywna współpraca z ośrodkami badawczo-naukowymi, 
takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy 
Politechnika Łódzka. Co więcej, dzięki sprawniejszej 
logistyce, centralizacji oraz efektywnemu ofertowaniu 
konkurencyjność firmy na polskim rynku wzrosła.

W 2017 roku firma Bosch Rexroth położyła duży nacisk na 
promocję innowacyjnych produktów, szczególnie nowych 
napędów i osi elektrohydraulicznych w ramach kampanii 
produktowej Connected Hydraulics. Kolejnym celem firmy 
był rozwój kompetencji w zakresie elektroniki mobilnej 
z wykorzystaniem systemowego oprogramowania BODAS 
w maszynach samojezdnych. Bardzo istotnym obszarem 
działań firmy Bosch Rexroth były wszelkie aktywności 
związane z koncepcją Przemysłu 4.0 – promowanie, 
edukacja i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.  

Firma Bosch Rexroth globalnie
W 2017 roku firma Bosch Rexroth zainwestowała aż 322,5 mln 
euro w badania i rozwój nowych produktów. Dzięki temu 
rozwiązania oferowane klientom są trwałe, efektywne 

i najwyższej jakości. Również dzięki inwestycjom na kwotę 
ponad 116 mln euro, firma Bosch Rexroth stale umacnia swoją 
silną pozycję w każdym z 80 krajów, w których jest obecna.  

Firma Bosch Rexroth stawia przede wszystkim na nowe 
rozwiązania technologiczne, wykorzystywanie efektu 
synergii zarówno na rynku, jak i w obrębie Grupy Bosch, 
a także na rozwój koncepcji związanych z oprogramowaniem 
i automatyzacją. Poza tradycyjnie już mocną pozycją 
w dziedzinie hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki 
mobilnej, firma Bosch Rexroth została kluczowym dostawcą 
rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. Transformacja firmy 
przynosi efekty: firma Bosch Rexroth stale zwiększa swoją 
konkurencyjność i udział w rynku. 

Fabryka Przyszłości  
– kluczowy projekt firmy  
Bosch Rexroth w 2018 roku
Firma Bosch Rexroth, będąca zarówno doświadczonym 
użytkownikiem, jak i dostawcą rozwiązań dla Przemysłu 
4.0, opracowała koncepcję urzeczywistnienia wizji Fabryki 
Przyszłości. Projekt Fabryki Przyszłości łączy trzy kluczowe 
elementy: inteligentną przestrzeń, mobilność i produkty 
sieciowe. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów dotyczące 
automatyzacji, elastyczności, personalizacji i zmniejszania 
kosztów w ramach nowych cyfrowych modeli biznesowych. 

Firma Bosch Rexroth gotowa  
na wyzwania przyszłości
Fragment wystąpienia Thomasa Ilkowa, dyrektora generalnego firmy Bosch Rexroth 
Sp. z o.o., na konferencji prasowej Grupy Bosch w Polsce, która odbyła się 25 maja 
2018 roku w Warszawie.
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Kontakt:
mgr Magdalena Chmielewska 
Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 80 
magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl
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Wystąpienie Thomasa Ilkowa, dyrektora generalnego firmy Bosch Rexroth 



Ogromny potencjał w tym obszarze potwierdza szeroka 
oferta oprogramowania firmy Bosch Rexroth, której cechą 
charakterystyczną jest otwarta architektura z interfejsem 
Open Core (OCI) na czele. Zapewnia ona bezpośredni 
dostęp do funkcji sterowania oraz stanowi podstawę 
efektywnego projektowania. Sterowniki, napędy czy 
komponenty automatyki można konfigurować oraz 
kontrolować w sposób spójny i ujednolicony.

Dzięki modułom i szablonom funkcji, standardowe aplikacje 
tworzymy w bardzo prosty sposób – wystarczy wprowadzić 
odpowiednie parametry. Dla bardziej zaawansowanych 
środowisk dostępne są również nowoczesne środowiska 
i popularne języki programowania wysokiego poziomu, 
które można bez ograniczeń wykorzystać do programowania 
rozwiązań przemysłowych. Symulacja pracy maszyn 
i obiektów przemysłowych skraca szybkość oraz jakość 
testowania - zwiększa to ich bezpieczeństwo, a jednocześnie 
przyspiesza wprowadzanie na rynek nowych produktów. 
Dzięki obsłudze zarówno dedykowanego środowiska OCI jak 
i protokołów z rodziny OPC, rozwiązania firmy Bosch Rexroth 
z zakresu automatyki są coraz lepiej przygotowane do obsługi 
środowisk I4.0 oraz IIoT (Przemysłowego Internetu Rzeczy).

W obszarze systemów CNC firma Bosch Rexroth stale rozwija 
swoją platformę MTX, która w wersji 14 została rozszerzona 
o nowe funkcje obróbki obejmujące wiele technologii, nawet 
z 60 kanałami i 250 osiami. W dedykowanym oprogramowaniu 
na platformie MTX pojawiło się wiele nowych lub ulepszonych 
bibliotek oraz aplikacji w zakresie gięcia, toczenia, frezowania, 
szlifowania, tłoczenia, wykrawania, cięcia strumieniem wody 

i przenoszenia obrotowego. Dzięki innowacyjnym funkcjom 
można wytwarzać produkty w małych partiach, również za 
pomocą przemysłowych drukarek 3D. Ponadto, otwarta 
architektura umożliwia dodawanie funkcji dostosowanych do 
wymagań klienta.

Nowoczesne oprogramowanie jest również wykorzystywane 
w systemach kontrolera ruchu MLC firmy Bosch Rexroth. Gotowe 
do użycia zestawy narzędzi przeznaczone do obsługi robotów, 
sterowniki PLC, funkcje bezpieczeństwa, zintegrowane funkcje 
serwonapędów oraz kompleksowy sterownik ruchu pozwalają 
na standaryzację platform sterujących, które są przeznaczone 
dla firm wyspecjalizowanych m.in. w produkcji i pakowaniu. 
Zestaw funkcji narzędziowych Generic Application Template 
(GAT) automatycznie generuje modułowe programy dla 
maszyn oparte na standardach IEC 61131-3 i PLCopen PLC. 
W przypadku złożonych aplikacji pozwala to zredukować 
niezbędny nakład prac inżynieryjnych nawet o 60%. Za 
pomocą zestawu funkcji narzędziowych CamBuilder można 
tworzyć i symulować w postaci graficznej elektroniczne 
krzywki. Po udanej symulacji bloki funkcyjne sterowników 
są automatycznie generowane, co znacznie ogranicza 
występowanie błędów powstałych na skutek ręcznego ich 
tworzenia. 

Kolejną innowacją software’ową w ofercie Bosch Rexroth 
jest możliwość przekształcenia sterowników PLC 
(Programmable Logic Control) w ILC (IoT Logic Control) 
za pomocą zestawów funkcji narzędziowych, takich jak 
Open Core Interface. System PLC ILC w wersji 14 z obsługą 
IoT pomaga w konstruowaniu specjalistycznych maszyn, 
systemów logistycznych i systemów automatyki ogólnej oraz 
umożliwia ich łatwe połączenie ze środowiskiem IIoT. Oprócz 
rozwiązań Sercos, ProfiNET i EthernetIP oprogramowanie ILC 
w wersji 14 oferuje nowe narzędzie EtherCAT Softmaster do 
kontrolowania współpracy z urządzeniami wejścia/wyjścia.

Oprogramowanie  
napędem innowacji 
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Trudno wyobrazić sobie koncepcję Fabryki Przyszłości i Przemysłu 4.0 bez 
oprogramowania, które już dziś zwiększa wartość dodaną generowaną przez 
maszyny. Najnowocześniejsze oprogramowanie wpływa na konkurencyjność 
przedsiębiorstwa oraz czas wprowadzania nowych produktów na rynek.  
W fabryce przyszłości będzie odgrywać jeszcze ważniejszą rolę ― modułowe, 
mobilne i połączone komponenty zyskają dzięki niemu niezbędną inteligencję. 

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

Oprogramowanie jest napędem innowacji
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Bardzo prosty proces instalacji
Korzystając z oprogramowania MTpro do planowania 
i projektowania systemów montażu, firma Bosch Rexroth 
upraszcza proces instalacji systemu transportowego 
ActiveMover opartego na silnikach liniowych. Ten bardzo 
dynamiczny system umożliwia zwiększanie produktywności 
również w przypadku krótkich serii dzięki szybkiemu 
i precyzyjnemu pozycjonowaniu palet na przedmioty 
obrabiane.

Oprogramowanie MTpro umożliwia użytkownikom stworzenie 
zaprojektowanego pod indywidualne potrzeby rozwiązania 
ActiveMover z prostych i wygiętych sekcji z silnikiem liniowym 
montowanym pionowo, bez jakiejkolwiek znajomości 
oprogramowania CAD. Tylko jedno kliknięcie w odpowiedni 
moduł w interfejsie konfiguracji spowoduje, że zostanie on 
umiejscowiony w zamkniętym owalnym kształcie o żądanych 
wymiarach. Co więcej, listy zamówień zawierające wszystkie 
niezbędne akcesoria zostaną utworzone automatycznie. 
Użytkownik może wyeksportować całkowicie skonfigurowane 
rozwiązanie ActiveMover do wielu różnych systemów CAD. 

Wszechstronność
System może być wykorzystywany praktycznie na wszystkich 
etapach produkcji - od napełniania, montażu, prasowania 
imocowania po skoordynowane procesy testowania. 

Po zakończeniu procesu uruchomienia, podczas którego firma 
Bosch Rexroth dostarcza wyłącznie wstępnie zmontowane 
moduły, użytkownicy mogą indywidualnie zamówić 
ActiveMover w postaci komponentów.  

Elastyczność rozwiązania
Dzięki rozwiązaniu ActiveMover użytkownik może kontrolować 
oddzielnie dowolną liczbą palet na przedmioty obrabiane 
i swobodnie zaprogramować ich kierunek ruchu, przyspieszenie 
oraz pozycję docelową. Palety na przedmioty obrabiane 
docierają do pozycji docelowej z powtarzalną dokładnością 
+/- 0,01 mm. Dzięki technologii napędów bezpośrednich mogą 
bardzo dynamicznie przyspieszać aż do wartości 4 g i skracać 
cykle pracy. Użytkownicy mogą również zaprogramować bardzo 
łagodne sekwencje ruchów, aby luźno montowane elementy 
bezpiecznie dotarły do miejsca następnego etapu produkcji. 
Wbudowany asystent kolizji zapobiega przypadkowym 
zderzeniom. Dostępny w dwóch wersjach, system transportowy 
umożliwia przenoszenie przedmiotów obrabianych 
ważących do 10 kg. System transportowy pasuje do wielu 
zautomatyzowanych środowisk pracujących z wykorzystaniem 
różnych protokołów komunikacyjnych, takich jak PROFINET, 
Ethernet IP i EtherCat. Wstępnie zdefiniowane bloki funkcyjne 
przyspieszają wdrażanie powszechnie stosowanych układów 
regulacyjnych i zwiększają elastyczność wymaganą do 
szybkiego wprowadzania modernizacji.

ActiveMover: dynamiczny system 
transportowy dopasowany  
do indywidualnych potrzeb  
Dynamiczny system transportowy ActiveMover jest wykorzystywany między 
innymi przez klientów z branży motoryzacyjnej, w sterylnych pomieszczeniach 
stosowanych podczas produkcji systemów elektrycznych i elektronicznych oraz 
w przemyśle farmaceutycznym. Połączenie precyzji, dynamiki i elastyczności to 
rozwiązanie, które idealnie sprawdza się w różnych obszarach produkcji. 

Kontakt: 
mgr inż. Mariusz Wójcik 
Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 19 01  
mariusz.wojcik@boschrexroth.pl
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System transportowy ActiveMover firmy Bosch Rexroth
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Już od 24 lat targi Automaticon są największym w Polsce 
profesjonalnym forum producentów i odbiorców automatyki 
przemysłowej. Prezentowane są na nich osiągnięcia 
w dziedzinie automatyki, pomiarów przemysłowych i robotyki. 
W tegorocznej edycji wzięło udział 301 wystawców, w tym 
540 firm, na łącznej powierzchni 9,8 tys. m². 

Jak co roku nie mogło zabraknąć tam reprezentacji 
naszej firmy z najnowszymi produktami dedykowanymi 
dla automatyzacji przemysłu: interaktywną platformą 
komunikacyjną ActiveCockpit, kompaktowym zasilaczem 
hydraulicznym CytroPac, platformą Open Core Engineering 
dla napędów oraz falownikiem EFC.

Szczególną popularnością wśród zwiedzających cieszyła 
się interaktywna platforma komunikacji dla przemysłu 
wytwórczego ActiveCockpit, która przetwarza i wizualizuje 
dane produkcyjne w czasie rzeczywistym. ActiveCockpit 
został nagrodzony Złotym Medalem targów Automaticon 
2018. Doceniony został także nasz zasilacz hydrauliczny 
CytroPac, który został Produktem Roku 2017 miesięcznika 
„Napędy i Sterowanie“.

Promowanie technologii Inżynierii Przyszłości oraz 
Przemysłu 4.0 wśród przyszłych inżynierów i pracowników 
naukowych było celem wydarzenia, które odbyło się 
10 kwietnia w budynku Fabryki Inżynierów XXI wieku. 
Organizowała je firma Bosch Rexroth oraz Instytut 
Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki 
Łódzkiej.

W trakcie imprezy TechDay – Inżynieria Przyszłości studenci 
wzięli udział w interaktywnych warsztatach: „Parametryzacja 
i programowanie napędów”, „Konfiguratory i narzędzia” 
oraz „Laboratorium hydrauliki przemysłowej”. Ponadto, 
ogromnym zainteresowaniem cieszyły się krótkie wykłady, 
między innymi na temat Przemysłu 4.0.

Na wystawie, poświęconej technologiom fabryki przyszłości, 
odwiedzający poznawali innowacyjne rozwiązania firmy 
Bosch Rexroth, praktyczne narzędzia inżynierskie, 
jak również mieli okazję przenieść się do wirtualnej 
i rozszerzonej rzeczywistości. 

Targi Automaticon 2018

TechDay – Inżynieria Przyszłości
Dzień nowych technologii w Łodzi

Wydarzenia  07

Kontakt:
mgr Alicja Bocian 
Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 82 
alicja.bocian@boschrexroth.pl

Kompaktowy zasilacz hydrauliczny CytroPac – Produkt Roku 2017 miesięcznika 
„Napędy i Sterowanie”

TechDay – Inżynieria Przyszłości na Politechnice Łódzkiej
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Ze świata firmy Bosch:

W dniach 16-18 kwietnia 2018 roku w Budapeszcie odbyło się 
spotkanie International Service Partner Meeting, w którym 
udział wzięli partnerzy serwisowi firmy Bosch Rexroth z całego 
świata. Wydarzenie zostało poświęcone omówieniu zmian 
dotyczących wsparcia dla partnerów (m. in. dedykowany 
portal MyRexroth). Istotnym punktem konferencji były również 
warsztaty, których celem było wypracowanie pomysłów 
i konkretnych  rozwiązań na dalszy rozwój i optymalizację 
współpracy nie tylko pomiędzy firmą Bosch Rexroth 
i partnerem, ale także pomiędzy punktami serwisowymi. 

Podczas spotkania wręczane były również nagrody 
i wyróżnienia. Centrum Napraw SMB Hydro-Mar, 
zlokalizowane w Ryczowie, otrzymało nagrodę za najwyższy 
wzrost zamówień na przestrzeni kilku lat spośród wszystkich 
partnerów serwisowych. Serdecznie gratulujemy! 

Bosch Rexroth Polska stale rozwija sieć partnerów 
serwisowych, przede wszystkim na zasadach punktów 
serwisowych. Serwisy te zajmują się naprawą wszystkich 
rodzajów maszyn samojezdnych zawierających hydraulikę 
siłową. Dzięki stosowaniu trwałych, oryginalnych części 
zamiennych można ograniczyć pozaplanowe przestoje.  

Za pośrednictwem sklepu internetowego Bosch Rexroth 
eShop można zamówić ponad 15 000 oryginalnych części 
zamiennych z magazynu centralnego Bosch Rexroth 
w Norymberdze, ponad 1500 pomp i silników 
wielotłokowych oraz inne często sprzedawane elementy. 

Warsztaty zainteresowane podjęciem współpracy prosimy 
o zgłoszenia na adres: aftermarket@boschrexroth.pl

Międzynarodowe spotkanie Partnerów 
Serwisowych firmy Bosch Rexroth

www.751.rexroth

EasyPrune to nowy sekator 
ogrodowy firmy Bosch, który 
zapewnia wygodne cięcie jedną 
ręką dzięki elektrycznemu 
wspomaganiu. 

Niezależnie od tego, czy chcesz przerzedzić żywopłot, 
przyciąć krzewy czy drzewa owocowe, technologia Power 
Assist doda siły Twoim rękom – gałęzie o średnicy aż 
do 25 mm nie będą dla Ciebie problemem. Elektryczne 
wspomaganie uruchamiane jest tylko wtedy, gdy siła 
potrzebna do cięcia jest większa od siły Twoich rąk. Sekator 
rozpoznaje ten moment poprzez Twój nacisk na oba uchwyty 
sekatora.

Od materiałów włóknistych, np. łodyg zwiędłych tulipanów, 
aż do grubszego i twardego drewna – sekator EasyPrune 
szybko tnie każdy materiał. Taki efekt gwarantuje system 
cięcia Bypass, umożliwiający płynną pracę noży. Cięcia 
są dokładne i nie ma potrzeby ich powtarzania, natomiast 
krawędzie roślin pozostają gładkie.

Sekator Bosch EasyPrune z elektrycznym 
wspomaganiem

Przedstawiciele nagrodzonego Centrum Napraw SMB Hydro-Mar

IMPRESSUM
7:51 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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