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ctrlX AUTOMATION:  
Nowy świat automatyzacji

ctrlX AUTOMATION:  
Dwa kroki przed konkurencją

zależni od dostępności specjalistów ds. sterowników 
PLC i dedykowanych systemów używanych przez innych 
producentów. 

Konfigurowanie i uruchamianie komponentów procesu 
automatyzacji jest w całości oparte o strony internetowe 
dostępne z poziomu przeglądarek. Dzięki takiemu 
podejściu nie trzeba instalować oprogramowania 
i urządzenia zostają zaprogramowane w ciągu kilku minut 
od włączenia systemu. Użytkownik uzyskuje dostęp do 
całkowicie zwirtualizowanego środowiska platformy ctrlX 
AUTOMATION, co umożliwia programowanie bez posiadania 
fizycznego sprzętu. Funkcje systemu można w każdej chwili 
rozszerzyć z wykorzystaniem dodanych przez użytkownika 
własnych funkcji procesowych, aplikacji i oprogramowania 
open source. Podsumowując, dzięki platformie ctrlX 
AUTOMATION prace inżynieryjne dają możliwość redukcji 
potrzebnego czasu i wysiłku o 30-50%, pozwoli to znacznie 
przyspieszyć wprowadzanie na rynek nowych maszyn.

Ponad 30 opcji bezpośrednich połączeń i standardów 
komunikacyjnych maksymalizuje elastyczność sieci, a tym 
samym zapewnia ekonomiczną i kompleksową wymianę 
danych od hali produkcyjnej do chmury. Ponadto platforma 
ctrlX AUTOMATION jest zgodna z przyszłościowymi 
standardami komunikacyjnymi, takimi jak TSN i 5G, dzięki 
czemu stała się najlepszym systemem na rynku pod 
względem funkcji sieciowych. 

Platforma ctrlX AUTOMATION jest oparta na procesorach 
wielordzeniowych nowej generacji, które zapewniają moc 
obliczeniową wystarczającą praktycznie dla wszystkich 
zadań związanych z automatyzacją. Te wydajne procesory 
mogą być zintegrowane z komputerami PC, komputerami 
przemysłowymi lub bezpośrednio z napędami. Utworzony 
w ten sposób nowy moduł sprzętu i oprogramowania będzie 
obsługiwał wszystkie zadania związane z automatyzacją, od 
prostych aplikacji sterujących i rozwiązań Internetu rzeczy 
po wydajne sterowanie ruchem. 

 

 

1.  Dlaczego wprowadzacie nową platformę 
automatyzacji? Z myślą o których 
wyzwaniach w dziedzinie inżynierii 
mechanicznej została ona opracowana?

Faktem jest, że projektowanie i budowanie maszyn polega 
dziś na tworzeniu oprogramowania. Wiąże się z tym znacznie 
większe zapotrzebowanie na pracę programistów, których 
rekrutacja jest z każdym rokiem trudniejsza. Uświadomiliśmy 
sobie, że potrzebujemy nowego rozwiązania, które 
zdecydowanie uprości automatyzację i rozwiąże praktyczne 
problemy naszych klientów. Stworzyliśmy więc ctrlX 
AUTOMATION ― platformę automatyzacji, która eliminuje 
ograniczenia typowe dla wcześniejszych rozwiązań tego 
typu.

2.  Jak najkrócej opisałby Pan platformę 
ctrlX AUTOMATION?

Można powiedzieć, że ctrlX AUTOMATION jest smartfonem 
świata automatyki. Pozwala wyeliminować tradycyjne 
granice między sterownikami maszyn, systemami 
informatycznymi i Internetem  Rzeczy. Dzięki systemowi 
operacyjnemu Linux działającemu w czasie rzeczywistym, 
otwartym standardom, technologii programowania 
aplikacji opartej o rozwiązania sieciowe i kompleksowym 
połączeniom IoT, platforma ctrlX AUTOMATION sprawia, że 
prace inżynieryjne i wdrożeniowe wymagają o 30-50% mniej 
wysiłku.

3. OK, to od strony oprogramowania.  
A co ze sprzętem?

Platforma ctrlX AUTOMATION jest oparta na procesorach 
wielordzeniowych nowej generacji, których moc 
obliczeniowa wystarczy praktycznie do obsługi wszystkich 
zadań związanych z automatyzacją. Ten sam wydajny 
procesor można zintegrować z wbudowanymi sterownikami 
(ctrlX CORE), komputerami przemysłowymi (ctrlX IPC) lub 
bezpośrednio z napędami (ctrlX DRIVE). We wszystkich tych 
topologiach oprogramowanie działa niezależnie od sprzętu. 
Aktualizacje procesora w przyszłości nie będą wymagały 
dostosowań oprogramowania.

Platforma ctrlX AUTOMATION obejmuje moduły wejścia/
wyjścia (ctrlX I/O, o które można rozszerzyć urządzenie 
sterujące; serwonapędy i serwomotory (ctrlX DRIVE) 
nowej generacji, o wyjątkowo małych rozmiarach; szeroki 
zakres paneli operatorów (ctrlX HMI) i komputerów 
przemysłowych (ctrlX IPC) dla systemów automatyzacji 
lub rozwiązań brzegowych opartych na komputerach PC. 
Zintegrowana technologia bezpieczeństwa ctrlX SAFETY 
łączy zabezpieczenia logiki i ruchu oraz upraszcza wdrażanie 
rozwiązań zabezpieczających maszyny zgodnych ze 
standardami. Podsumowując, ctrlX AUTOMATION pozwala 
zaoszczędzić nawet 50% miejsca potrzebnego na instalację 
oraz zmniejszyć liczbę komponentów. Obniża to nakłady 
pracy i pieniędzy związane z logistyką, instalacją, szafami 
sterowniczymi, częściami zamiennymi i usługami w terenie. 
Znacznie mniejszy jest również zakres wymaganych narzędzi 
i oprogramowania.

Dziś inżynieria mechaniczna jest oparta na tworzeniu 
oprogramowania. 

Z myślą o tym nowym zapotrzebowaniu firma Bosch Rexroth 
wprowadziła na rynek platformę ctrlX AUTOMATION, 
która obejmuje najnowsze technologie oprogramowania 
inżynieryjnego oraz obsługuje wszystkie zadania związane 
ze sterownikami PLC i zadaniami Motion. Funkcje 
oprogramowania można łączyć na wiele sposobów za 
pomocą gotowych, niestandardowych i dostosowywalnych 
aplikacji. Z kolei aplikacje te można tworzyć w różnych 
językach programowania, takich jak C++, języki skryptowe  
(np. Python) lub nowe języki graficzne (np. Blockly). 
Zapewnia to producentom maszyn swobodę, jakiej jeszcze 
nie mieli.

Platforma ctrlX AUTOMATION umożliwia użytkownikom 
wybór języków programowania. Mogą oni programować 
w językach zgodnych z IEC 61131, PLCopen lub G-Code, 
w tradycyjnych językach wysokiego poziomu lub językach 
internetowych. W efekcie producenci maszyn, nie są już 
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Bosch Rexroth przedstawia ctrlX AUTOMATION - najbardziej otwartą platformę 
automatyzacji dostępną na rynku.

Steffen Winkler, wiceprezes ds. sprzedaży w dziale rozwiązań z zakresu automatyki 
i elektryfikacji w firmie Bosch Rexroth.

Wprowadzając na rynek nową platformę ctrlX AUTOMATION, firma Bosch Rexroth usunęła 
tradycyjne granice między systemami sterowania maszynami, systemami informatycznymi 
i Internetem rzeczy. Scentralizowane i zdecentralizowane topologie sterowania można teraz 
tworzyć w sposób elastyczny za pomocą skalowalnej platformy. Dzięki systemowi operacyjnemu 
Linux działającemu w czasie rzeczywistym, otwartym standardom, technologii programowania 
aplikacji, inżynierii internetowej i kompleksowym połączeniom Internetu rzeczy platforma ctrlX 
AUTOMATION sprawia, że prace inżynieryjne wymagają o 30-50% mniej czasu i wysiłku. 

W inżynierii mechanicznej więcej niż połowę wartości dodanej stanowi tworzenie oprogramowania. 
Steffen Winkler, wiceprezes ds. sprzedaży w dziale rozwiązań z zakresu automatyki i elektryfikacji 
w firmie Bosch Rexroth, opowie nam o nowej, przełomowej platformie automatyzacji, która 
uwzględni tę kwestię i radykalnie usprawni świat automatyki. 
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Napędy HÄGGLUNDS siłą napędową  
Ferrari AGROINDÚSTRIA.
Usina Ferrari zawsze dąży do osiągnięcia maksymalnego 
czasu pracy i wydajności, oczekuje zatem niezawodności 
– zarówno od wyposażenia, jak i od dostawców. Systemy 
napędowe Hägglunds firmy Bosch Rexroth były pierwszym 
wyborem brazylijskiego producenta cukru, ponieważ 
elementy te doskonale sprawdzały się jako niezależne 
napędy walców w innych cukrowniach. 

Silniki hydrauliczne Hägglunds to kompaktowe 
i trwałe rozwiązanie napędzające poszczególne walce, 
umożliwiające precyzyjne dostosowanie siły tarcia, aby 
uzyskać maksymalną ekstrakcję. W zakładach Usina Ferrari 
w 2008 r. zainstalowano silniki hydrauliczne Hägglunds 
w młynach pracujących w tandemie, o łącznej wydajności 
640 ton na godzinę. „Inwestycje w wyposażenie Bosch 
Rexroth natychmiast przełożyły się na wyższą wydajność 
mielenia i ekstrakcji soku oraz lepsze wykorzystanie czasu 
mielenia” ‒ wyjaśnia Hênio J. Rospendowski Jr., Dyrektor 
Generalny.

Henrique Fantinatti, Dyrektor ds. Technicznych Usina 
Ferrari, dodaje: „Osiągnęliśmy wiele korzyści, na które 
wcześniej nie mogliśmy liczyć. Udało się nam określić 
rozłożenie momentu obrotowego w młynie i jego wpływ 
na pracę walców. Mogliśmy skorygować ustawienia młyna, 
zgarniaków i kompensacji średnicy, a tym samym poprawić 
osiągi i wydajność”.

Wiele lat niezawodnej pracy
Usina Ferrari może spokojnie prowadzić działalność 
produkcyjną, ponieważ napędy Hägglunds nie wymagają 
długich czynności serwisowych. Inspekcja jednego 
z silników Hägglunds MB po 6 latach nieprzerwanej 
eksploatacji nie wykazała żadnych oznak zużycia ‒ 
pierścienie krzywkowe, rolki, tłoki, płyty prowadzące 
i łożyska były jak nowe.

„Liczba lat roboczych bez żadnej konserwacji zewnętrznej 
mówi sama za siebie” ‒ deklaruje Paulo Cesar Benedito, 
kierownik ds. konserwacji w Usina Ferrari. „Układ 
hydrauliczny Bosch Rexroth otwiera nową kartę w napędach 
młynów przemysłowych. Widzimy zmianę paradygmatu, 
która przekłada się na niezawodność, prostotę konserwacji 
i obsługi oraz wysoką dostępność”.

Krok w kierunku technologii Hägglunds
Czerpiąc tak wiele istotnych korzyści, firma Usina Ferrari 
poszła o krok dalej i zainstalowała kolejne systemy 
Hägglunds. W 2018 r. uruchomiono nowy młyn wyposażony 
w silniki Hägglunds CBM3000 napędzające cztery główne 
walce. Silnik Hägglunds CBM jest następcą modelu 
Hägglunds MBi zapewnia o 50% wyższy moment obrotowy 
przy masie mniejszej nawet o 50% od poprzednika. 

Firma rozpoczęła też wdrażanie elementów Hägglunds 
Inside Intelligence, pakietu technologii i usług Bosh 
Rexroth dotyczących łączności w systemach napędów 
hydraulicznych. Wykorzystanie łączności przyniesie 
dodatkowe korzyści pod względem konserwacji. 
„Komputeryzacja ułatwi nam podejmowanie decyzji” ‒ 
wyjaśnia Benedito. „Będzie nam łatwiej przewidywać 
awarie, które mogłyby wstrzymać produkcję. Dzięki temu 
oszczędzamy czas i obniżymy koszty.”

„Zastosowanie wyposażenia Bosch Rexroth zapewniło nam 
wysoką niezawodność operacyjną, którą uznajemy za główny 
wskaźnik wydajności w naszej branży” ‒ deklaruje Hênio J. 
Rospendowski Jr., Dyrektor Generalny Usina Ferrari

 

Napędy HÄGGLUNDS siłą napędową 
Ferrari AGROINDÚSTRIA

Kontakt dla czytelników:
mgr inż. Arkadiusz Bręk
Tel.:  (61) 816 77 69
E-Mail: arkadiusz.brek@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl

Usina Ferrari, brazylijski producent cukru, stosuje bezpośrednie napędy hydrauliczne Hägglunds 
w maszynach do kruszenia trzciny cukrowej.  Firma już od dekady korzysta z układów napędowych 
Hägglunds, ponieważ ich niezawodność i sterowalność przyczynia się do rozwoju i sukcesu 
przedsiębiorstwa.  
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Silniki hydrauliczne Hägglunds to kompaktowe i trwałe rozwiązanie napędzające 
poszczególne walce, umożliwiające precyzyjne dostosowanie siły tarcia, aby uzyskać 
maksymalną ekstrakcję.

4. Co z łącznością?
Platforma ctrlX AUTOMATION, zaprojektowana z myślą 
o wymaganiach Przemysłu 4.0, została wyposażona 
w szeroki zakres technologii łączności. Oprócz  sieci 
przemysłowej EtherCAT obsługuje prawie wszystkie 
powszechnie stosowane protokoły i interfejsy. Ponad 
30 opcji bezpośrednich połączeń i standardów 
komunikacyjnych, takich jak OPC UA, MQTT, ProfiNet, CAN 
i IO-Link, zapewnia maksymalną elastyczność komunikacji 
sieciowej. Ponadto platforma ctrlX AUTOMATION została 
już przygotowana do obsługi nowych standardów 
komunikacyjnych takich jak TSN i 5G. Dzięki tym cechom 
jest ona najlepszym na rynku systemem pod względem 
łączności.

5. Jak platforma ctrlX AUTOMATION 
rozwiązuje wspomniane wcześniej 
problemy związane z projektowaniem 
inżynieryjnym?

Dzięki platformie ctrlX AUTOMATION konstruktorzy maszyn 
mają pełną swobodę wyboru technologii aplikacji, które 
znają z inteligentnych urządzeń. Aplikacje te można tworzyć 
w różnych językach programowania, takich jak C++, języki 
skryptowe (np. Python) lub nowe języki graficzne (np. 
Blockly). Tradycyjne języki programowania, jak IEC 61131, 
PLCopen lub G-Code, wciąż mogą być stosowane, ale nie są 
obowiązkowe.

Konfigurowanie i uruchamianie komponentów procesu 
automatyzacji jest w całości oparte na Internecie, dzięki 
czemu nie trzeba instalować oprogramowania. Środowisko 
systemu jest dostępne również wirtualnie, co umożliwia 
programowanie bez sprzętu. Środowisko programistyczne 
obsługuje GitHub ― uznaną społeczność programistów, 
do której należy ponad 10 milionów zarejestrowanych 
użytkowników na całym świecie. Zapewnia to producentom 
maszyn dostęp do praktycznie nieograniczonych mocy 
produkcyjnych w zakresie programowania oraz napisanych 
już funkcji. Umożliwia też lepszą współpracę wewnętrzną 
w bezpiecznych obszarach.

6. Czy nie oznacza to, że konstruktorzy 
maszyn potrzebują innych kompetencji?

Oczywiście, ale naszym celem jest właśnie szybsze 
rozwiązanie tego problemu.

Dużą zaletą platformy ctrlX AUTOMATION jest swobodny 
wybór języka programowania. Dlatego nie trzeba już szukać 
specjalistów znających konkretny język lub (zastrzeżony) 
system dostawcy technologii automatyzacji. Programiści 
nie muszą specjalizować się w tradycyjnych językach 
automatyzacji. Również użytkownicy mogą konfigurować 
system operacyjny w czasie rzeczywistym, instalować 
własne oprogramowanie i rozszerzać funkcje za pomocą 
aplikacji.

7. Jeśli platforma ctrlX AUTOMATION 
jest tak bardzo otwarta, to czy jest 
równocześnie bezpieczna?

Platforma ctrlX AUTOMATION została zaprojektowana 
z myślą o bezpieczeństwie (ang. „Secure by Design”). 
Spełnia standardy bezpieczeństwa informatycznego 
IEC 62443. Konfigurowalne funkcje administrowania 
użytkownikami zapobiegają dostępowi do danych i funkcji 
przez osoby nieuprawnione. Oprogramowanie systemowe 
zapewnia lepszą ochronę przed wirusami i trojanami, 
a także pozwala na transmisję zaszyfrowanych danych za 
pośrednictwem sieci VPN i bezpiecznych zdalnych usług. 
Nasz portal urządzeń umożliwia użytkownikom cyfrowe 
zarządzanie inteligentnymi komponentami platformy 
ctrlX AUTOMATION w czasie rzeczywistym oraz zdalne 
instalowanie aktualizacji zabezpieczeń i nowych funkcji.

8. Kiedy będzie dostępna platforma ctrlX 
AUTOMATION?

Platforma została wprowadzona na rynek w listopadzie 
2019 roku, głównie z myślą o zastosowaniach w systemach 
manipulacji i robotyce. Niezbędne w związku z tym 
komponenty oprogramowania i sprzętu są już dostępne. 
To dopiero początek. W ciągu najbliższych lat oferta będzie 
systematycznie rozszerzana. W każdym przypadku czeka nas 
wspaniała seria innowacji.

9. Czy otrzymujecie już informacje zwrotne 
od klientów?

Już na początkowych etapach tworzenia platformy ctrlX 
AUTOMATION zaangażowaliśmy użytkowników z różnych 
branż, którzy dziś tworzą już rozwiązania za jej pomocą. 
Informacje zwrotne od tych klientów są bardzo ważne, 
ponieważ pomagają nam w opracowaniu rozwiązania, które 
będziemy mogli z powodzeniem zaoferować na rynku, 
a równocześnie potwierdzają, że dzięki platformie ctrlX 
AUTOMATION znajdujemy się dwa kroki przed konkurencją.

Dowiedz się więcej  
o ctrlX AUTOMATION
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Czas to pieniądz: projektowanie 
dużych zasilaczy skrócone  
do pięciu dni
Szybciej, prościej, wydajniej i oszczędniej: nowy system modularny ABMAXX firmy 
Bosch Rexroth przyśpiesza projektowanie i uruchamianie dużych agregatów hydraulicznych 
w projektach mających na celu modernizację istniejących systemów lub budowę nowych. 
Specjaliści w dziedzinie hydrauliki mogą utworzyć kompletną wycenę wraz ze schematem 
układu hydraulicznego, wykazem części, modelem 3D oraz wymiarami – wszystko to w czasie 
nieprzekraczającym pięciu dni roboczych. W ten sposób producenci systemów i użytkownicy 
końcowi mogą ograniczyć sam czas projektowania o 80%. Wstępnie skonfigurowane moduły 
ABMAXX składają się ze standardowych komponentów o wysokiej dostępności. Modułowe 
podejście ogranicza koszty nawet o 35%, zwiększając jednocześnie dostępność operacyjną.

Przy budowie nowych lub modernizacji istniejących stalowni 
i walcowni, pras wielkoskalowych oraz systemów testowych, 
a także centralnych systemów zasilania fabryk, hydraulika 
jest i będzie kluczową technologią napędów, zarówno teraz 
jak i w przyszłości, dzięki dużej gęstości mocy, wytrzymałości 
i trwałości. Szeroki wachlarz dostępnych komponentów 
pozwala projektować rozwiązania dostosowane do 
potrzeb. W przeszłości producenci systemów i główni 
użytkownicy końcowi definiowali własne standardy, które 
wdrażali w oparciu o swoje zasoby. Biorąc pod uwagę stale 
rosnącą presję w zakresie kosztów oraz globalny niedobór 
wykwalifikowanych specjalistów, odczuwają oni coraz 
bardziej konieczność szczegółowej analizy takiego podejścia. 
Ich głównym celem jest uzyskanie wymaganego ciśnienia oraz 
możliwie jak najoszczędniej.

Dlatego tak bardzo potrzebny jest system modularny ABMAXX 
firmy Bosch Rexroth. To pierwszy producent urządzeń 
hydraulicznych, który oferuje modułowe rozwiązanie 
pozwalające producentom i użytkownikom końcowym 
systemów znacznie uprościć projektowanie dużych agregatów 
przeznaczonych do pracy ciągłej. Z jednej strony umożliwia 

Uproszczenie konstrukcji – czas 
projektowania krótszy nawet o 80%. 
Przygotowanie oferty w ciągu pięciu dni 
roboczych. 
Korzyści standaryzacji i modularyzacji widać wyraźnie na 
etapie planowania projektu. Obecnie, w zależności od 
poziomu złożoności, planowanie dostosowanych do potrzeb 
indywidualnych zasilaczy zgodnie z właściwymi standardami 
firmy zajmuje od czterech do ośmiu tygodni. Bosch Rexroth jest 
w stanie skrócić ten etap do maksymalnie pięciu dni roboczych 
dzięki zastosowaniu systemu modularnego ABMAXX. 
Firma Bosch Rexroth może dostarczyć kompletne modele 
3D wraz z wymiarami i wykazami części oraz schematem 
układu hydraulicznego i wycenić wszystko w oparciu o 
specyfikacje klienta w ciągu zaledwie tygodnia. Skraca to czas 
projektowania nawet o 80%. W ten sposób projektanci mogą 
zaoszczędzić cenny czas i przeznaczyć go na własne projekty, 
a producenci systemów mogą skrócić etap wyceny.

Sprawniejszy montaż – do 35% niższe 
koszty dzięki standaryzacji
Dzięki modularyzacji i standaryzacji producenci i użytkownicy 
końcowi systemów zyskują bezpośrednie oszczędności 
kosztów sięgające nawet 35% w porównaniu do sytuacji, 
w której musieliby korzystać za każdym razem z agregatów 
zaprojektowanych od podstaw. Ograniczane są również 
wewnętrzne koszty dzięki krótszym czasom realizacji 
i przyśpieszeniu wprowadzenia na rynek po stronie 
producentów systemów. Użytkownicy końcowi mogą również 
korzystać z indywidualnych modułów ABMAXX, takich jak blok 
pomp, np. aby modernizować własne systemy krok po kroku 
i zwiększać sprawność energetyczną. Szeroka oferta napędów 
pomp o zmiennej prędkości Sytronix dostarcza również 
znaczny potencjał w zakresie ograniczenia poboru mocy 
zależnie od zapotrzebowania. Wypróbowane i przetestowane 
układy sterowania bezpieczeństwem pomagają projektantom 
spełnić odpowiednie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i 
dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi standardami. Wybór 
standardowych komponentów przekłada się również na krótszy 
czas dostawy i ograniczenie kosztów.

Firma Bosch Rexroth, korzystając ze swojej globalnej sieci 
produkcji, zapewnia także istotną lokalną wartość dodaną 
oraz szybki czas reakcji na wymagania klientów. Centra 
kompetencji w zakresie budowy zasilaczy w Europie, Azji, 
Ameryce Północnej i Południowej obejmują zasięgiem 
wszystkie główne regiony.

Maksymalizacja produktywności – 
najnowsza technologia zwiększająca 
wydajność
Rozwiązania ABMAXX firmy Bosch Rexroth wykorzystują 
najnowszą technologię we wszystkich komponentach oraz 
w zakresie budowy układu hydraulicznego. Komponenty 
wyznaczają standard jeśli chodzi o dynamikę i czas 
eksploatacji. Sprawdzone zasady projektowania zwiększają 
wydajność dzięki powtarzalnej dokładności i sprawności 

im to czerpanie korzyści ekonomicznych dzięki zastosowaniu 
standardu obsługującego rozwiązania wielu producentów,  
a z drugiej strony modularna budowa zapewnia duże 
możliwości w zakresie wprowadzenia rozwiązań 
dostosowanych do konkretnych zastosowań.

Trzy zakresy ciśnienia i pięć modułów
Koncepcja wstępnie obejmuje zbiorniki o pojemności od 
2000 do 12 500 l. Dzięki trzem zakresom ciśnienia, 160, 
210 oraz 315 bar, koncepcja spełnia wymogi dla pracy 
z wyższym ciśnieniem roboczym, co oznacza, że jest gotowa 
na przyszłość. Zakres możliwych do osiągnięcia przepływów 
to obecnie 345 l/min – 2 160 l/min. Te podstawowe warunki 
spełniają typowe wymogi dla wielu dużych instalacji. Aby 
przekuć korzyści standaryzacji w krótsze czasy realizacji, 
firma Bosch Rexroth zdefiniowała pięć modułów: zbiornik, 
blok pomp, moduł obiegowy, jednostkę chłodząco-filtrującą 
oraz układy sterowania bezpieczeństwem. Każdy moduł 
opiera się na sprawdzonej konstrukcji oraz wypróbowanym 
i przetestowanym projekcie. W ten sposób firma Bosch 
Rexroth może znacznie ograniczyć ryzyko wystąpienia 
początkowych błędów konstrukcyjnych.

energetycznej. Szeroki wybór napędów pomp o zmiennej 
prędkości Sytronix zapewnia duży potencjał w zakresie 
ograniczenia poboru mocy zależnie od zapotrzebowania. 
To znacznie ogranicza koszt eksploatacji. Dzięki trzem 
zakresom ciśnienia, do 315 bar, koncepcja spełnia wymogi 
aktualnych technologii, a jednocześnie odzwierciedla trend 
przechodzenia na wyższe ciśnienia robocze.

Minimalizacja przestojów – przyjazna 
obsługa i łatwość konserwacji zwiększa 
dostępność
Moduły zaprojektowano tak, aby zapewniały optymalną 
dostępność komponentów. Co więcej, standaryzacja ogranicza 
potrzeby w zakresie konserwacji i serwisowania w całym 
okresie eksploatacji, ponieważ standardowe komponenty 
są dostępne w krótkim czasie po otrzymaniu zamówienia 
i będą oferowane przez długi czas. Moduły składają się ze 
standardowych komponentów Bosch Rexroth o wysokiej 
dostępności. Zaprojektowano je tak, aby radziły sobie 
w trudnych warunkach środowiskowych, obejmujących dużą 
wilgotność, gorąco, zapylenie, zanieczyszczenie i drgania.

Komponenty te pracują z taką samą wydajnością zarówno 
przy zastosowaniu oleju mineralnego, płynów opartych na 
wodnym roztworze (np. HFC) oraz syntetycznych płynów 
bezwodnych (HFD). Tym samym pompy tłokowe osiowe 
Bosch Rexroth osiągają taki sam czas eksploatacji niezależnie 
od stosowanego medium. Blok pomp oraz moduł obiegowy 
są co do zasady wyposażone w moduły rezerwowe, aby 
zapewnić maksymalną dostępność.  Blok pomp oraz moduł 
obiegowy są zawsze wyposażone w moduły rezerwowe 
umożliwiające nieprzerwaną i ciągłą pracę.

Pierwsze zasilacze już są w użyciu
Firma Bosch Rexroth uruchomiła już kilka urządzeń ABMAXX 
pracujących jako kompletne zasilacze oraz indywidualne 
moduły w projektach obejmujących modernizację. Wśród 
pierwszych użytkowników są producenci systemów dla 
zakładów metalurgicznych oraz operatorzy stalowni 
i walcowni. Niemniej jednak potencjalne zastosowania 
dotyczą wszystkich branż przemysłowych oraz projektów na 
dużą skalę.

Rozwiązania ABMAXX firmy Bosch Rexroth wykorzystują najnowszą technologię we wszystkich komponentach oraz w zakresie budowy układu hydraulicznego. 

Kontakt dla czytelników:
dr inż. Arkadiusz Gierczak
Tel.: +48 71 3647328
E-Mail: arkadiusz.gierczak@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl

Dowiedź się więcej 
Obejrzyj webinarium 

„ABMAXX - Modular Large 
Power Units” prowadzony 
ekspertów Bosch Rexroth
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Nagroda German Innovation Award jest 
przyznawana produktom, które wyróżniają 
się na tle istniejących rozwiązań, zwłaszcza 
pod względem komfortu użytkowania 
i oferowanych korzyści. Tą właśnie 
nagrodą została wyróżniona platforma 
ctrlX AUTOMATION. Pokazuje ona, że 
w dzisiejszych czasach budowanie maszyn 
oznacza tworzenie oprogramowania, co 
stawia zupełnie nowe wymagania w zakresie 
systemów automatyzacji.

Nagroda,  
która 
podkreśla  
znaczenie 
innowacyjności

We Keep Moving.  
A Ty?
Poznaj nasze nowości 
technologiczne 2020 - 
obejrzyj vlogi, webinaria 
i inne udostępnione 
materiały. 

https://www.we-keep-moving.com/pl  

Innowacyjna architektura oprogramowania ctrlX 
AUTOMATION sprawia, że tradycyjne granice między 
układami sterowania, infrastrukturą informatyczną 
i Internetem rzeczy zacierają się. Po raz pierwszy producenci 
maszyn mogą integrować, łączyć i aktualizować funkcje 
w sposób równie łatwy, otwarty i bezpieczny jak na 
smartfonie. Aplikacje, które mogą być programowane 
w popularnych językach informatycznych, zmniejszają koszty 
prac projektowych o 30-50% i otwierają drzwi do nowego, 
bardziej elastycznego świata automatyzacji przyszłości.

Produkty zgłoszone do nagrody German Innovation Award 
są oceniane pod względem innowacyjności, korzyści dla 
użytkownika i oszczędności. Strategia innowacyjności 
powinna uwzględniać aspekty, takie jak wpływ na 
społeczeństwo i środowisko naturalne, zrównoważony 
rozwój oraz zużycie energii i zasobów. Ponadto w procesie 
oceny kluczową rolę odgrywają również czynniki, takie jak 
trwałość, gotowość do wprowadzenia na rynek, jakość 
i funkcje techniczne oraz oferowane korzyści i efekt synergii. 

Kontakt dla czytelników:
mgr inż. Paweł Orzech
Tel.: +48 22 7381876
E-Mail: pawel.orzech@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl

https://www.we-keep-moving.com/pl

