
Bosch Rexroth – elastyczność 
zapewniająca sukces. 
Rozwiązania dla przemysłu 
spożywczego i opakowaniowego 

Słodycze i suche artykuły spożywcze 
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Konsumenci cieszą się szeroką 
ofertą i stawiają ciągle rosnące 
wymagania w odniesieniu do pro-
duktów. Zwracają większą uwagę 
na składniki i wygląd zewnętrzny. 
Rosnąca świadomość prozdro-
wotna wspiera w tym przypadku 
silny wzrost popularności produk-
tów ekologicznych i funkcyjnych 
artykułów spożywczych dających 
dodatkowe korzyści. 

Coraz bardziej liczą się rów-
nież pochodzenie i identyfikacja              
z marką produktu. Konsumenci 
coraz częściej wybierają produkty 
uchodzące za regionalne, sięgając 
aż po zindywidualizowane artyku-
ły spożywcze. Przy tym, kupujący 
chętnie eksperymentują i próbują 
nowości, aby podczas następnych 
zakupów podjąć inną decyzję. 
Dlatego producenci, aby dostoso-
wywać się do ciągle zmieniających 
się gustów klientów, opracowują co 
roku wiele tysięcy nowych produk-
tów i opakowań. W tym dynamicz-
nym otoczeniu skracają się cykle 
życia, dlatego nawet tradycyjne 
marki stawiają na promocje i sezo-
nowe warianty opakowań. 

Artykuły spożywcze powinny 
nie tylko sycić, a także spra-
wiać przyjemność. Coraz 
więcej konsumentów 
w większym stopniu wyraża 
swoje poczucie istnienia, swój 
status, a także swoją świado-
mość zdrowotną poprzez 
wybór swoich zakupów. Styl 
życia i dobre samopoczucie, 
określając najważniejsze 
trendy, kształtują podstawowe 
nastawienie. Wynik: stały 
napływ nowych produktów 
i opakowań o coraz to krót-
szym cyklu życia. 

Jednocześnie na wszystkich 
ważnych rynkach zwiększa się 
liczba gospodarstw singli i małych 
rodzin. Kupują oni wielokrotnie 
zamykane opakowania zbiorcze,   
z których mogą pobierać pojedyn-
czo mniejsze porcje na bieżące 
potrzeby. Jednocześnie ludzie 
poświęcają coraz mniej czasu na 
przygotowywanie potraw i wy-
korzystują wygodne produkty 
gotowe. Zmienia to także wyma-
gania stawiane opakowaniom. 
Oferują one znacznie więcej niż 
wyłącznie ochronę przed światłem 
i tlenem: często przejmują one też 
dodatkowe funkcje i służą np.: jako 
naczynie do gotowania lub naczy-
nie do spożywania posiłku. 

Bardziej niż kiedykolwiek w han-
dlu liczy się dodatkowo atrakcyjna 
prezentacja w wizualnie i dotyko-
wo ciekawych opakowaniach, aby 
zwrócić uwagę wśród różnorodno-
ści podobnych produktów. 

Bezgraniczna różnorodność



4

Przetwarzanie 

Opakowania pierwotne

Pudełka kartonowe Karton falistyBlistrySaszetkiOpakowania papierowe Tacki

Elastyczność: szybkie zmiany ilości 
produktów i formatu – przy zachowa-
niu wysokiej wydajności- są decydu-
jącym kluczem do najwyższej ekono-
miczności.  

 Całkowita wydajność maszyn: 
(OEE): dostępność, wydajność i ja-
kość: za pomocą tych trzech wartości 
coraz większa liczba użytkowników 
końcowych wylicza rzeczywistą eko-
nomiczność swoich maszyn i linii. 
Niezawodność wszystkich kompo-
nentów automatyzacji, tak samo jak 

możliwie najkrótszy czas prze-
zbrajania i innowacyjne koncepcje 
monitoringu warunków, wpływają 
na unikanie niezaplanowanych 
przestojów maszyn.

Otwartość: uznane na całym 
świecie standardy komunikacyjne         
i języki programowania zapew-
niają przejrzysty transfer danych 
pomiędzy poszczególnymi modu-
łami i maszynami.

Elastyczne rozwiązania z zakresu automaty-
zacji do zapewnienia wyższej wydajności

Zmiany zachodzące w za-
chowaniach konsumentów 
mają bezpośredni wpływ na 
produkcję i pakowanie artyku-
łów spożywczych i słodyczy. 
Wymagania do automatyzacji 
odzwierciedlają zaostrzoną 
konkurencję z krótszym 
cyklem życia produktów. 
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Opakowanie wtórne

Opakowanie końcowe

PaczkiTacki Foliowane PorcjowanePróżnioweOpakowania zgrzewane

Doskonale dopasowane: 
uniwersalne rozwiązania 
automatyzacji gwarantują 
współdziałanie wszystkich 
maszyn, stanowisk 
i modułów bez zakłóceń, 
zapewniając najwyższą 
wydajność. 

Technika Serwo: inteligentne 
napędy pojedyncze coraz częściej 
zastępują dotychczas sprzężone me-
chanicznie ruchy. Zmiana produktu 
jest redukowana do czystej zmiany 
poleceń w programie sterującym. 

Higiena: w przypadku bezpośred-
niego kontaktu z artykułami 
spożywczymi obowiązują najwyższe 

standardy sanitarne. Wszystkie 
podzespoły muszą spełniać najwyż-
sze wymagania pod kątem stosowa-
nych materiałów i zdolności czysz-
czenia.  

Efektywność energetyczna: 
co najmniej taka sama wydajność 
przy niższym zużyciu energii: 
dzięki rozwiązaniom napędowym 
zoptymalizowanym pod kątem 
sprawności, właściwemu doborowi 

rozmiarów do aplikacji, inteligentnej 
regulacji  i odzyskowi energii z pro-
cesu hamowania producenci maszyn 
mogą już dzisiaj znacznie poprawić 
efektywność energetyczną.

Technika bezpieczeństwa: 
inteligentne rozwiązania z zakresu 
bezpieczeństwa umożliwiają ręczne 
wykonywanie czynności na poszcze-
gólnych stanowiskach, bez koniecz-
ności zatrzymywania całej linii. To 
znacznie skraca czas ponownego 
uruchomienia linii po awarii. 
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Spełnia IP 69K: wyspy za-
worowe CL03 w wykona-
niu higienicznym i z wysoką 
odpornością 

Cylindry ze stali nierdzew-
nej ICS: odporne na koro-
zję, higieniczne; wymiary 
zgodne z ISO 

System przenośnikowy 
VarioFlow wykonany ze 
stali nierdzewnej pozwala 
na tworzenie standardo-
wych linii transportowych

Gotowy na każde zadanie: 
przemysłowe rozwiązania 

dla producentów artykułów 
spożywczych i opakowań

Dla producentów i handlarzy 
detalicznych zaufanie klientów do 
jakości ich artykułów spożywczych 
jest najwyższym dobrem. Na całym 
świecie obowiązują ostre standar-
dy dotyczące higieny, które wiele 
przedsiębiorstw jeszcze zaostrza 
w drodze regulacji wewnętrznych. 
Bezpośredni kontakt  z artykułami 
spożywczymi wymaga stosowania 
materiałów podatnych na czyszcze-
nie, które są odporne na regularne 
stosowanie wysoce skutecznych 
środków czyszczących i wysokoci-
śnieniowych myjek parowych. 
Tutaj mogą być stosowane wy-
łącznie materiały dopuszczone 
przez urzędy, takie jak amerykań-
ski FDA. Dlatego Bosch Rexroth 
konsekwentnie stawia na takie 
materiały jak stal nierdzewna bądź 
wysokiej jakości tworzywa sztucz-
ne, które wytrzymują te warunki. 
Aby spełnić wymagania sanitarne, 

Rozlewanie i dekorowanie 
czekolady, krojenie i dokładne 
porcjowanie artykułów spożyw-
czych: w przypadku bezpośred-
niego kontaktu z artykułami 
spożywczymi liczy się higiena, 
tak samo, jak i dokładne ruchy. 

elementy muszą być oprócz tego 
oparte na specjalnych zasadach 
konstrukcyjnych, takich jak np. te 
określone przez European Hygie-
nic Engineering & Design Group. 
Bosch Rexroth opracował na nowo 
konstrukcję dużej liczby kompo-
nentów pneumatycznych  i techniki 
przemieszczeń liniowych zgodnie 
z wytycznymi Hygienic Designs: 
łożyska poza strefą bezpośredniego 
kontaktu, gładkie powierzchnie 
i duże kąty, brak martwych prze-
strzeni, opływowe kontury 
i elementy mocowania o gładkich 
powierzchniach. Oprócz tego Bosch 
Rexroth stosuje smary dopuszczane 
w przemyśle spożywczym.

Zastosowanie siłowników ICS-D1 
lub wysp zaworowych CL03 
wykonanych ze stali kwasoodpor-
nej jest zalecane, przede wszystkim, 
w strefi e przetwarzania artykułów 
spożywczych, w której komponenty 
mają lub mogą mieć bezpośredni 
kontakt z artykułami spożywczymi. 

Produkcja i porcjowanie: również kompleksowe 
ruchy wykonane dokładnie

Dla całego łańcucha 
procesu: rozwiązania                 

z zakresu automatyzacji 
Bosch Rexroth
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Hygienic Design: system prze-
mieszczeń liniowych o gładkich 
opływowych powierzchniach, bez 
martwych przestrzeni i rowków

Czystość: szeroka paleta 
prowadnic liniowych 
i mechanizmów śrubowo-
tocznych wykonanych 
ze stali nierdzewnej                 
z zastosowaniem smarów 
spożywczych
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Doskonała synchronizacja: 
cały łańcuch procesu od 

kształtowania termicznego 
do gotowych opakowanych 

artykułów spożywczych 

Sterowania oparte na kontrolerach 
i PC wykorzystują uniwersalne 
otwarte standardy takie jak SER-
COS III i upraszczają w ten sposób 
włączenie komponentów wyprodu-
kowanych przez inne fi rmy. Obszer-
ne funkcje sterowań rozwijają mo-
dułowość. Smart Belts, regulowane 
pod względem prędkości sterowane 
taśmy, doprowadzają pojedyncze 
produkty bądź grupy produktów. 
Zastosowanie zdecentralizowanej 
techniki napędowej otwiera tym 
samym możliwość doposażenia 
w dalsze napędy, przy jednocze-
śnie minimalnych nakładach na 
okablowanie i przy jak najmniejszej 
przestrzeni.

Właśnie w przypadku kształtowa-
nia termicznego z dużymi siłami 

i przemieszczaną masą - serwona-
pędy z odzyskiem energii Bosch 
Rexroth otwierają istotny potencjał 
znacznego podniesienia efektywno-
ści energetycznej. Podczas każdego 
hamowania silniki przełączają się 
w tryb prądnicy i odzyskują energię 
wykorzystywaną przez inne odbior-
niki bądź  ją gromadzą.
 
W przypadku podzespołów pneu-
matycznych narzędzia internetowe 
i kalkulatory zużycia sprężonego 
powietrza ułatwiają optymalny 
dobór wszystkich komponentów. 
Lekkie zawory i kompaktowe 
jednostki składające się z cylindrów 
i zaworów nadają się do bezpośred-
niego montażu na elemencie wy-
konawczym. Zmniejsza to długości 
przewodów giętkich i tym samym 

Kształtowanie termiczne, 
napełnianie i zamykanie: 
efektywnie w całym procesie

Produkowanie i przetwarzanie 
opakowań na miejscu za pomocą 
kształtowania termicznego: 
inteligentne napędy i sterowania 
Bosch Rexroth zapewniają 
doskonałą współpracę 
z najwyższą efektywnością 
energetyczną.

Produkcja kubeczków, ich na-
pełnianie i zamykanie wymagają 
dokładnych i ostrożnych ruchów 
materiału i maszyny. Systemowe 
rozwiązanie Bosch Rexroth Indra-
Motion for Packaging jest dosko-
nale opracowane pod tym kątem. 
Zawiera ono wszystkie niezbędne 
elementy od sterowania Motion 
Logic poprzez inteligentne napędy 
aż po urządzenie HMI. 

Opracowane przez Bosch Rexroth 
funkcje technologiczne, takie jak: 
regulacja znaczników nadruku 
i naciągu lub obrotowy tryb pracy, 
upraszczają realizację komplek-
sowych zadań ruchu. PLC zinte-
growane na tej samej platformie 
sprzętowej zgodnie z IEC 61131-3 
steruje wykonaniem zadań procesu. 
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zużycie sprężonego powietrza. 
Innowacyjne elektropneumatycz-
ne zawory regulujące rozdzielają 
ruch w różnych fazach z różnymi 
wymaganiami względem ciśnienia. 
Ogółem rozwiązania pneumatycz-
ne Bosch Rexroth mogą obniżyć 
zapotrzebowanie na energię nawet 
o 55 procent.

Również w prowadnicach liniowych 
zastosowanie specjalnych uszczelek 
może znacznie podnieść siłę napę-
dową: o połowę zmniejszają tarcie 
i obniżają potrzebną moc napędo-
wą. Lekkie osie, takie jak: siłowniki 
elektromechaniczne lub prowadnice 
szynowe kulkowe eLINE, zmniej-
szają przede wszystkim w osiach 
pionowych masę i jeszcze bardziej 
zmniejszają zużycie energii.

Elektropneumatyczne za-
wory regulujące ciśnienie 

serii ED przekształcają 
polecenia elektroniczne 

w ciśnienie pneumatyczne

Prowadnice liniowe 
z uszczelkami szybkobież-
nymi: wyższa efektywność 

energetyczna dzięki zmniej-
szonemu o połowę tarciu

Prosta instalacja, urucho-
mienie i obsługa; rodzina 
napędów Bosch Rexroth 
IndraDrive w wyjątkowo 

kompaktowym wykonaniu

Elastyczny, otwarty, skalo-
walny: liczne funkcje tech-

nologiczne upraszczają 
automatyzację za pomocą 

systemów sterujących 
Bosch Rexroth 

Ten ISO cylinder w wyko-
naniu Clean wyróżnia się 

praktycznym mocowaniem 
czujnika i higieniczną 

konstrukcją
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Zgrzewarki typu „Flow-pack” 
z wykorzystaniem rękawa folio-
wego używane są do pakowania 
olbrzymiej ilości produktów. 
Są one najważniejszymi maszy-
nami w przemyśle opakowanio-
wym. Tu liczy się najwyższa 
dynamika i elastyczność, 
aby podnieść wydajność. 

Zgrzewarki typu „Flow-pack” - 
inteligentna elastyczność

Czy to kawa, płatki śniadaniowe czy 
żelki: zasada fi zyczna siły ciężkości 
jest prosta, ale jej wykorzystanie 
w pionowych zgrzewarkach do 
rękawa foliowego wymaga wydajnej 
automatyki. One wykonują torebki 
w różnych rozmiarach oraz prze-
twarzają różne materiały i nadają 
specjalne kształty. Jeszcze szybciej 
zabierają się do pracy poziome 
zgrzewarki do rękawa foliowego 
z ponad 1000 cykli na minutę. 

Przy takich prędkościach inteli-
gentne funkcje zapewniają naj-
wyższą elastyczność: „Flex Profi le” 
opracowany przez Bosch Rexroth 
przy zmianie jednego parame-
tru automatycznie dopasowuje 
wszystkie zależne ruchy osi. 
Efekt: szybsza zmiana formatu 
i korekta bez wybrakowanego
towaru.

Wysoka dynamika: wydajne rozwiązania 
z zakresu napędów i sterowania
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Kolejne funkcje zapobiegają 
powstawaniu pustych torebek     
w przypadku braku produku 
bądź zgrzewaniu przy złym 
ustawieniu cyklu. Zapewnia to 
wysoką wydajność i najmniejszy 
odsetek towaru wybrakowanego. 

Zdecentralizowana technika 
napędowa ze zintegrowanymi     
z silnikiem napędami ustala nowy 
wymiar w koncepcji maszyn kom-
paktowych. Objętość szaf sterow-
niczych zmniejsza się o około 70 
procent, a nakład na okablowanie 
o około 85 procent, z zachowaniem 
najlepszej dostępności do napędów. 
Jeszcze więcej: dzięki innowacyj-
nemu monitoringowi warunków 
- Bosch Rexroth zapewnia we 
wszystkich technologiach najwyż-
szą dostępność. Kontroler Wydaj-
ności (Productivity Agent) - bez 

dodatkowych urządzeń - kontro-
luje kompletne osie mechaniczne 
i zgłasza zużycie, zanim dojdzie 
do awarii. Czujniki pneumatycz-
ne, które jednocześnie przekazują 
dane procesowe i diagnostyczne, 
zabezpieczają stabilność procesu. 
Smary w minimalnych ilościach 
na całą długość użytkowania 
w technice liniowej zmniejsza-
ją nakłady na konserwację. 

Otwartość i elastyczność rozwią-
zań systemowych Bosch Rexroth 
tworzy idealną bazę dla uniwer-
salnej automatyzacji: przez cały 
proces produkcyjny sterowania 
Bosch Rexroth idealnie dopaso-
wuje do siebie wszystkie maszyny 
i upraszcza obsługę. Efekt: naj-
wyższa elastyczność i wydajność. 

Szybka zmiana formatu: 
inteligentne funkcje 
w sterowaniu zwiększają 
elastyczność

Skalowalne: odpowiednie 
komponenty dla każdego 
zadania
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Manipulatory i roboty: 
rozpoznawanie, chwytanie, 
prostowanie, odkładanie

Zintegrowane z napędem funkcje 
bezpieczeństwa „Safety on Board” 
znacznie skracają czas przezbroje-
nia i usuwania błędów. Operator 
tylko przełącza odpowiednie modu-
ły w tryb bezpieczny, bez koniecz-
ności zatrzymywania całej linii. 
W ten oto sposób może wykonywać 
bez zagrożeń odpowiednie prace 
i jednocześnie znacznie skrócić czas 
do ponownego uruchomienia linii. 

Systemy robotów od lat zyskują 
na znaczeniu w ekonomicznych 
procesach pakowania. Aby przy-
kładowo osiągnąć 180 ruchów na 
minutę, poszczególne osie muszą 
przyspieszać aż do 10 g nie uszka-
dzając produktu lub maszyny. 
Osiągają to tylko wysokodynamicz-
ne napędy i wydajne sterowania.
 
Sterowania Bosch Rexroth łączą 
w sobie funkcje ruchu, PLC i ro-
botyki na jednej platformie sprzę-
towej. Ponad 100 zrealizowanych 
rozwiązań z zakresu robotyki kine-
matycznej, włącznie z synchroniza-
cją taśmy, upraszczają rozwiązywa-
nie różnorodnych zadań. Sterownik 
może regulować równolegle rów-
nież kilka robotów o różnej kon-
strukcji i kinematyce – zmniejsza to 
istotnie nakłady na automatyzację 
i podwyższa elastyczność podczas 
dokonywania zmian. Rozwiąza-
nia systemowe z uniwersalnymi 
otwartymi interfejsami i standar-
dami oprogramowania zapewniają 
maksymalną swobodę podczas 
włączania systemów wizyjnych 
i innych urządzeń peryferyjnych. 

Produkowanie i pakowanie 
różnych produktów na jed-
nej linii: roboty wyposażone                           
w nowoczesne systemy wizyjne 
niezawodnie i szybko przypo-
rządkowują właściwe opako-
wania. Zintegrowana technika 
bezpieczeństwa Bosch Rexroth 
zapewnia najwyższą dostępność.  

Linia do sortowania 
i pakowania pralin



Pneumatyczne i elektrycz-
ne elementy wykonawcze 
dowolnie kombinowane 
– dzięki modułowemu 
camoLINE szybko i łatwo 
zbudujemy system mani-
pulacji dostosowany do 
aplikacji 

Elastyczność: sterowania 
Bosch Rexroth obsługują 

PLC, ruch i robotykę

Rexroth oferuje uniwersalne 
bezpieczeństwo funkcyjne na 
wszystkich poziomach automaty-
zacji, dla wszystkich technologii 
i produktów. Przy tym współ-
działanie różnych komponentów 
jest zawsze na pierwszym planie. 
Dlatego specjaliści Bosch Rexroth 
wspierają producentów maszyn 
od planowania do uruchomienia 
w ekonomicznym wdrażaniu 
aktualnych norm bezpieczeństwa. 
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Kartoniarki i pakieciarki: otwarta 
wymiana danych zapewniająca 
szybkie przepakowanie

Grupowanie najróżnorodniejszych 
produktów i rodzajów opakowań 
oraz pakowanie do pudeł kar-
tonowych: w przetwarzaniu 
opakowań kartonowych ma 
zastosowanie wiele typów 
maszyn i modułów. Dzięki 
dokładnie skalowalnej technice 
sterowania Bosch Rexroth tworzą 
one spójne wysokowydajne 
rozwiązania.

Prawie jak magia: dzięki Magic Belt 
Bosch Rexroth łączy funkcję łańcu-
chów wielokanałowych w celu 
inteligentnej dystrybucji produktów    
w jednym module funkcyjnym. 
Dopiero dzięki optymalnemu grupo-
waniu ładowacze czołowe i boczne 
mogą rozwijać swoją pełną prędkość 
również w przypadku różnych 
rozmiarów opakowań. Przy tym Bosch 
Rexroth upraszcza elastyczną współ-
pracę najróżniejszych maszyn                      
i modułów. Sterowania dokładnie 
skalowalne w zakresie mocy i funkcjo-
nalności pokrywają najróżniejsze 
poziomy kompleksowości. 

W komunikacji Bosch Rexroth stawia 
na przyjęty na całym świecie standard 
SERCOS III. Ten standard oferowany 
przez wielu producentów łączy fi zykę 
ethernetową ze sprawdzonymi 
mechanizmami działającymi w czasie 
rzeczywistym, zapewniając komuni-
kację z napędami.

Ustawianie, napełnianie 
i zamykanie

Magic Belt Bosch Rexroth: 
efektywne grupowanie 

produktów za pomocą łańcu-
chów wielokanałowych 

do pakowania w kartony

Doskonale dopasowane: 
wszystkie napędy 
i technologie sterowania 
z jednej ręki 
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Jeszcze więcej: SERCOS III umożli-
wia komunikację w czasie rzeczywi-
stym pomiędzy modułami systemów 
sterowania Bosch Rexroth. 
Ta technologia otwiera nowe możli-
wości do tworzenia linii produkcyj-
nych z maszyn i modułów według 
potrzeb. Włączone sterowniki są 
synchronizowane za pomocą tylko 
kilku kliknięć myszki, bez koniecz-
ności dokonywania nastaw mecha-
nicznych tworząc linię produkcyjną.

Innowacyjna technika połączeń, 
dzięki właściwościom Easy-2-Combi-

ne, przyspiesza montaż bez koniecz-
ności justowania i uruchomienia 
manipulatorów. Przy tym użytkow-
nik może, przy identycznych wymia-
rach przyłączy, dowolnie łączyć ze 
sobą pneumatyczne i elektryczne 
komponenty z modułowego systemu 
camoLINE w robotach pracujących 
w trzech płaszczyznach. Oszczędza 
to czas na prace konstrukcyjne, 
ponieważ komponenty modułowego 
systemu budowy osi są doskonale do 
siebie dopasowane. Cylindry pneu-
matyczne zapewniają wysoką siłę 
napędową ze stabilnym prowadze-

niem, przy jednocześnie minimal-
nych wymiarach. Inteligentna 
koncepcja ustawiania skoku oraz 
wysoka precyzja i dokładność 
powtarzania zapewniają wysoką 
wydajność. Technika połączeń 
dostosowana do kształtów zastępuje 
prawie w 70% potrzebne dotychczas 
samodzielnie wykonywane adaptery. 
Zmniejsza to istotnie nakłady 
montażowe i ma jeszcze jeden efekt 
dodatkowy: układ manipulatorów jest 
znacznie lżejszy i potrzebuje mniej 
energii przy zachowaniu tej samej 
dynamiki. 
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Transport i paletyzowanie: 
spełnienie wszystkich wymagań

Gotowy do wysyłki: w przypadku 
konfekcjonowania szybka             
i efektywna manipulacja jest na 
pierwszym planie. Bosch Rexroth 
przyczynia się do zapewnienia 
bezkolizyjnych procesów dzięki 
swoim napędom, sterowaniom, 

Dokładne podawanie, ostrożny 
transport i indywidualnie opraco-
wana paletyzacja zamykają automa-
tyzację podczas produkcji i pakowa-
nia suchych artykułów spożywczych 
i słodyczy, środków do higieny ciała 
i produktów farmaceutycznych. 
Również tutaj systemowe rozwiąza-
nia Bosch Rexroth opracowane 
indywidualnie podnoszą całkowitą 
wydajność maszyn. Połączenie 
ruchu, logiki i robotyki na jednej 
platformie sprzętowej tworzy 
przesłanki kompleksowości 
i uniwersalności w automatyzacji: 
od systemów pracujących w trzech 
płaszczyznach, poprzez roboty 
Delta i Scara, rozwiązania systemo-
we są wykorzystywane do sterowa-
nia wszystkimi zadaniami z zakresu 
ruchu na całej linii produkcyjnej. 
Jednolite otoczenie inżynieryjne dla 
wszystkich sterowań i napędów 
Bosch Rexroth jeszcze wzmacnia tę 
zaletę i znacznie zmniejsza nakłady 
na szkolenia personelu. 

Bosch Rexroth zastępuje w wielu 
przypadkach programowanie przez 
parametryzację i upraszcza tym 
samym wdrożenie nawet komplek-
sowych programów paletyzacji. 
Dla przykładu: funkcja Belt Trac-
king - śledzi kartony na taśmie 
podającej, a wbudowany planer toru 
optymalizuje procesy ruchu. 

Opracowany indywidu-
alnie: obszerny system 
modułowy przepływu mate-
riałów

Szybki, elastyczny, 
oszczędzający miejsce: 

system przenośników 
łańcuchowych VarioFlow

osiom elektromechanicznym 
i elementom pneumatycznym, 
wysokoelastycznym systemem 
przenośników lub kompletnym 
podzespołom wyprodukowanym 
na zamówienie klienta. 

Jedno dla wszystkiego: 
systemowe rozwiązanie 

dla paletyzacji 
i konfekcjonowania
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Zwiększa to elastyczność 
w przypadku szybkiej zmiany 
profi lu produkcji i zapewnia 
wyższą dostępność maszyny, 
a dodatkowo wbudowana technika 
bezpieczeństwa zmniejsza 
przestoje. 

Bogaty w warianty wykonania 
system przenośników łańcucho-
wych realizuje zadania transporto-
we pomiędzy poszczególnymi 
stanowiskami. Niskie koszty             
i cichobieżność są osiągane dzięki 
długim odcinkom przenośników 

przy jednocześnie niskiej mocy 
silników i opatentowanej technice 
wykonania zakrętów. Standardowe 
produkty z obszernego programu 
zapewniają również rozwiązywa-
nie kompleksowych wymagań. 
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Bosch Rexroth: 
wszystko 
z jednej ręki

Dopasowane do siebie, efektyw-
ne pod względem energetycz-
nym, skalowalne i bezpieczne: 
obszerny system modułowy 
Bosch Rexroth oferuje decydują-
ce rozwiązania w celu obniżenia 
kosztów ogólnych posiadania linii 
produkcyjnej.

Kombinacja wszystkich technologii 
napędów i sterowań z jednej ręki 
idealnie uzupełnia się i ukazuje 
specyfi czne zalety każdej technolo-
gii z osobna. Przy tym komponenty 
i moduły opracowane specjalnie 
zgodnie z wymaganiami Hygienic 
Designs nadają się w szczególności 
do zastosowania we wrażliwych 
obszarach mokrych i suchych. 
Możliwość dokładnego skalowania 
wspiera ekonomiczną standaryzację 
w całej linii pakującej. Inteligentne 
podzespoły zapewniają w sposób 
zdecentralizowany automatyzację 
modułów i stanowisk, które 
elastycznie integrują rozwiązania 
systemowe Bosch Rexroth z całą 
linią produkcyjną. 

Jako kompletny partner 
Bosch Rexroth redukuje w ten 
sposób złożoność również skom-
plikowanych zadań i zapewnia 
maksymalną elastyczność, najlep-
szą efektywność energetyczną 
i najwyższy stopień bezpieczeń-
stwa – decydujące czynniki 
obniżania kosztów w cyklu życia 
linii produkcyjnej. 
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Partnerstwo systemowe - 
efektywne wyniki dzięki 
doświadczeniu

Specjaliści branżowi Bosch 
Rexroth łączą globalne doświad-
czenie w aplikacjach i znają 
szczególne wymagania maszyn 
przemysłu spożywczego i opako-
waniowego do techniki automaty-
zacji. 

Będąc znawcami branży specjaliści 
fi rmy Bosch Rexroth znają szcze-
gólne wymagania do automatyzacji 
maszyn przemysłu spożywczego    
i opakowaniowego. Ściśle współ-
pracują ze światową organizacją 
Bosch Rexroth w ponad 80 krajach 
świata. Bosch Rexroth pozostając 
w stałym kontakcie z zakładami 
produkcyjnymi regularnie wymie-
nia informacje dotyczące najnow-
szych rozwiązań i wyzwań.

W ścisłej współpracy z producen-
tami maszyn specjaliści branżowi 
Bosch Rexroth  opracowują 
systematycznie innowacyjne 
rozwiązania. Również po urucho-
mieniu Bosch Rexroth pilotuje 
maszyny w ich całym cyklu życia, 
dzięki globalnemu systemowi 
sprzedaży i serwisu w każdym 
miejscu na świecie. 

Bosch Rexroth wspiera odbiorców 
końcowych w realizacji komplek-
sowych projektów również poza 
granicami krajów. Połączone 
zasoby fi rmy Bosch Rexroth 
umożliwiają kompleksowe zarzą-
dzanie projektami. Stali partnerzy 
przydzieleni do projektu gwaran-
tują jego realizację bez zakłóceń 
i na czas.

Oferowane przez fi rmę Bosch 
Rexroth indywidualne rozwiąza-
nia w zakresie automatyzacji 
spełniające wszystkie narzucone 
wymagania techniczne, jak 
również dostępność fi rmy na 
całym świecie to nie wszystko. 
Wysoko wykwalifi kowani specjali-
ści w branży napędów i sterowań, 
inżynierowie fi rmy Bosch Rexroth 
gwarantują więcej: doświadczenie 
zapewniające efektywne wyniki.
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