
Bosch Rexroth gwarancją perfekcyjnej 
płynności. Rozwiązania dla przemysłu 
spożywczego i opakowaniowego 

Napoje i płynne artykuły spożywcze





Od potrzeb podstawowych do produktów 
określających styl życia

Już od dawna wymagania do 
płynnych artykułów spożywczych 
i napojów są większe niż zaspoka-
janie pragnienia lub po prostu 
tylko dobry smak. Swoim wizerun-
kiem lub składnikami poprawiają 
dobre samopoczucie i poczucie 
wartości własnej konsumentów. 
Inne produkty, podobnie jak 
moda, uchodzą za symbole 
przynależności do określonych 
grup. Skraca to cykl życia produk-
tów, a określona liczba napojów 
sezonowych lub jednostkowo zapa-
kowanych produktów walczy          
w każdej chwili o uwagę klientów. 

Jednak opakowania muszą speł-
niać też dodatkowe funkcje. 
Oryginalne zamknięcie daje 
konsumentowi pewność, że kupuje 
produkt bez zastrzeżeń. Jednocze-
śnie coraz to lżejsze opakowania 
muszą mieć możliwość wielokrot-
nego zamykania, ponieważ coraz 
więcej ludzi spożywa napoje 
i płynne artykuły spożywcze, 
podczas gdy są w drodze. 

Jestem tym, co jem i piję – 
takie nastawienie określa 
nawyki konsumenckie coraz 
większej liczby konsumentów 
na całym świecie. 
Następstwo: znacznie krótsze 
cykle życia produktów 
i kosztowniejsze opakowania.

Dla artykułów konsumpcyjnych 
o charakterze świadczącym o stylu 
życia identyfikacja konsumenta 
z marką odgrywa coraz ważniejszą 
rolę. Aby chronić ten ważny 
kapitał, który daje marka, produ-
cenci wprowadzają najnowsze 
metody zapewnienia jakości. 
To w następstwie podnosi wyma-
gania dotyczące higieny i bezpie-
czeństwa produktu.

Przede wszystkim, życzenie 
konsumentów, dotyczące artyku-
łów spożywczych wytwarzanych 
ekologicznie, wpływa na rozwój na 
wszystkich rynkach: produkty 
ekologiczne zyskują coraz większe 
udziały na rynku, opakowania 
przetwarzalne, nowe materiały 
i energooszczędne maszyny 
produkcyjne podkreślają zaanga-
żowanie producentów w długo-
trwałe metody produkcyjne. 
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Prędkość: najkrótsze cykle przetwa-
rzania w napełnianiu, zamykaniu, 
etykietowaniu i przepakowywaniu: 
tylko dzięki współpracy bez zakłóceń 
wszystkich modułów linii napełniają-
cej, pracującej z najwyższą prędkością, 
jest osiągana optymalna wydajność.

Dostępność linii: liczne powiązane 
etapy procesu, aż po paletę gotową 
do wysyłki, wymagają najwyższej 
niezawodności wszystkich kompo-
nentów linii. Awaria jednego 
stanowiska powoduje często straty 
kosztownego czasu produkcji całej 
linii.

Otwartość: akceptowane na całym 
świecie standardy komunikacji         
i języki programowania zapewniają 
przejrzysty przepływ danych na 
całej linii. Produkty z zakresu 

automatyzacji z otwartymi interfej-
sami sprawdzają się w większej 
wydajności, dostępności, prostocie 
w zastosowaniu i zawsze wygrywają 
w otwartej konkurencji. 

Elastyczność: szybka zmiana 
produktu, ilości i formatu, bezpo-
średnia reakcja na rosnące bądź 
malejące zapotrzebowanie konsu-
mentów – przy pozostającej bez 
zmian wydajności – zapewniają 
wyłącznie rozwiązania techniczne 
dla linii produkcyjnych o najwyższej 
elastyczności.   

Pełna prędkość 
i jeszcze więcej

Najważniejsze trendy zacho-
wań konsumentów bezpośred-
nio oddziałują na produkcję              
i pakowanie płynnych artykułów 
spożywczych i napojów, co 
stawia wysokie wymagania do 
procesów automatyzacji. 

PuszkiSzkłoKartony dla napojów Doypack

Perfekcyjna współpraca: wyższa efektyw-
ność dzięki spójnym rozwiązaniom 

z zakresu automatyzacji

PET
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Proces napełniania: bezpieczne 
napełnianie stawia na najwyższe 
standardy sanitarne aż po procesy 
aseptyczne. Wszystkie komponenty, 
które w strefie mokrej mają stycz-
ność z produktem właściwym 
muszą spełniać najwyższe wymaga-
nia dotyczące utrzymania czystości.

Efektywność energetyczna: co 
najmniej taka sama wydajność przy 
niższym zużyciu energii: dzięki 
rozwiązaniom napędowym zopty-
malizowanym pod kątem sprawno-
ści, właściwemu doborowi rozmia-
rów do aplikacji, inteligentnej 
regulacji i odzyskowi energii              
z procesu hamowania producenci 
maszyn mogą już dzisiaj znacznie 
poprawić efektywność energetyczną.

Technika bezpieczeństwa: inteli-
gentne rozwiązania z zakresu 
bezpieczeństwa umożliwiają ręczne 
wykonywanie czynności na poszcze-
gólnych stanowiskach bez koniecz-
ności zatrzymywania całej linii. 

Konserwy Opakowania 
termokurczliwe

PP/PE Tubki Saszetki

Perfekcyjnie dopasowane 
do siebie uniwersalne roz-
wiązania z zakresu automaty-
zacji zapewniają współpracę 
bez zakłóceń wszystkich 
maszyn, stanowisk i mo-
dułów  w celu osiągnięcia 
najwyższej wydajności

Porcje
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Z najwyższą prędkością maszyny 
do rozdmuchu produkują butelki 
PET i wprowadzają je do procesu 
produkcji. Wymaga to indywidual-
nie opracowanych, niezawodnych 
rozwiązań z zakresu automatyzacji, 
które w tempie Formuły 1 rozcią-
gają preformy. Jako jedyny produ-
cent Bosch Rexroth oferuje wolny 
wybór pomiędzy pneumatycznymi 
cylindrami do rozciągania i roz-
wiązaniami elektromechanicznymi 
w postaci gotowych modułów do 
montażu. Przy tym perfekcyjnie 
dopasowane do siebie komponenty 
gwarantują pełny cykl produkcyjny. 

Jedyna w swoim rodzaju historia 
sukcesu: butelka PET stała się 
najważniejszym opakowaniem dla 
napojów bezalkoholowych, wody 
mineralnej i piwa. Jako wiodący 
proces rozdmuch na początku linii 
produkcyjnej narzuca cykl napełniania. 

W tym celu Bosch Rexroth nie-
zmiennie, od ponad 20 lat, opty-
malizuje do tych aplikacji zawory 
standardowe i wysokoszybkościo-
we. Tłumienie położenia końco-
wego dla cylindrów rozciągających 
przedłuża żywotność, a specjalne 
osłony płyt frontowych upraszczają 
montaż. 

Nowe opracowane rozwiązanie 
elektryczne łączy serwosilniki 
o wysokiej dynamice z szybkimi 
jednostkami napędowymi. Tworząc 
taki moduł mechatroniczny Bosch 
Rexroth oferuje głębokie zrozu-

Preformy do 
rozdmuchu w tempie 
Formuły 1

mienie dla precyzyjnej współpracy 
pomiędzy różnymi technologiami 
z jednej ręki. Inteligentne urządze-
nia z zakresu regulacji zwiększają 
elastyczność produkcji i doskonale 
wpasowują się dzięki otwartym 
interfejsom we wszystkich maszy-
nach do rozdmuchu. Jako jednostki         
z możliwością konfiguracji - rów-
nież z elementami i układami opra-
cowanymi na zamówienie klienta 
- zapewniają one producentom 
maszyn i użytkownikom wszystkie 
możliwości wykorzystania najnow-
szego stanu techniki do zwiększenia 
wydajności. 

Moduł High-End z cylin-
drem i tłumieniem pneuma-
tycznym spełnia najwyższe 
wymagania w zakresie 
prędkości i żywotności

Standardowe bądź 
wysokoprędkościowe 
zawory o zoptymalizowanej 
sprawności
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W odpowiedzi na wymagania 
techniki kształtowania rozdmu-
chem specjalnie zoptymali-
zowano: wysokociśnieniowy 
zawór pneumatyczny, 40 bar, 
z wbudowanymi funkcjami do-
datkowymi (np. zwrot energii)

Źródło: Krones



7

Większe osiągi 
z wykorzystaniem 
mniejszej energii

W procesie napełniania, jak i w 
procesie stosowania wszystkich 
innych maszyn, przetwórcy dążą 
do wyższej efektywności energety-
cznej. Komponenty i moduły Bosch 
Rexroth dla wszystkich technologii 
oferują w tym zakresie decydujący 
punkt wyjścia. 

Bosch Rexroth towarzyszy produ-
centom maszyn i użytkownikom 
od projektu, poprzez komponenty 
zoptymalizowane pod kątem spraw-
ności, aż po inteligentne rozwiąza-
nia z zakresu regulacji w drodze do 
wyższej sprawności energetycznej 
– przy zachowaniu co najmniej tej 
samej wydajności.
W pneumatyce narzędzia interneto-
we i kalkulatory zużycia sprężonego 
powietrza ułatwiają optymalny 
dobór wszystkich komponentów. 
Lekkie zawory i kompaktowe zespo-
ły składające się z cylindrów i zawo-
rów nadają się do bezpośredniego 
montażu na elemencie wykonaw-

Prowadnice liniowe z uszczelką 
o niskim tarciu: większa efek-
tywność energetyczna dzięki 
zmniejszonemu o połowę tarciu

czym. Zmniejsza to długość przewo-
dów giętkich i tym samym zużycie 
sprężonego powietrza. Innowacyjne 
elektropneumatyczne zawory regu-
lujące rozdzielają ruch w różnych 
fazach z różnymi wymaganiami 
względem ciśnienia. Taka regulacja 
zapotrzebowania oszczędza ener-
gię przy każdym ruchu. W sumie 
rozwiązania pneumatyczne Bosch 
Rexroth mogą obniżyć zapotrzebo-
wanie na energię nawet o 55 procent. 
W napędach elektrycznych mo-
duły zasilające z funkcją odbioru 
energii odzyskują energię z hamo-
wania przełączając silnik na tryb 
pracy prądnicy. Prąd uzyskany                    

w ten sposób jest wykorzystywany              
w innych połączonych osiach, jest 
buforowany bądź oddawany do sieci. 
W ten sposób znacznie obniżane jest 
zewnętrzne zużycie prądu. 
Również w prowadnicach liniowych 
zastosowanie specjalnych uszcze-
lek może znacznie podnieść siłę 
napędową. Uszczelki o niskim tarciu 
o połowę zmniejszają tarcie. Dzięki 
szerokiemu spektrum komponentów 
techniki liniowej zoptymalizowa-
nych pod względem masy i technice 
złączek w systemach wieloosiowych 
bez płyt adaptacyjnych zmniejsza się 
przemieszczana masa. 

Wyjątkowo kompaktowe mo-
duły elektroniki regulującej     
i serwosilnik: IndraDrive Mi

Elastyczny, otwarty, skalowal-
ny: liczne funkcje technolo-
giczne uproszczają automa-
tyzację za pomocą systemów 
sterujących Bosch Rexroth

Źródło: Krones



jak stal nierdzewna bądź wysokiej 
jakości tworzywa sztuczne, które 
wytrzymują te warunki. 

Aby spełnić wymagania sanitarne 
aż po „Aseptic Filling”, elementy 
muszą być, oprócz tego, oparte na 
specjalnych zasadach konstruk-
cyjnych. Bosch Rexroth opracował 
na nowo konstrukcję dużej liczby 
komponentów pneumatycznych 
i techniki przemieszczeń liniowych 
- zgodnie z wytycznymi Hygienic 
Design: łożyska poza strefą bez-

Bezpośredni kontakt z produktami 
o zawartości kwasów, zasad lub 
mocno przywierających składni-
ków wywiera wpływ na materiały, 
z których zostały wykonane 
wszystkie podzespoły do strefy 
mokrej. Do tego dochodzą regu-
larnie używane w strefie mokrej 
doki czyszczące i myjki parowe. 
Tutaj mogą być stosowane wyłącz-
nie materiały dopuszczone przez 
urzędy takie jak amerykański FDA. 
Dlatego Bosch Rexroth konse-
kwentnie stawia na takie materiały 

Konstruktywna higiena 
w napełnianiu

Soki owocowe, napoje bezalko-
holowe, pieniące się piwo, klejący 
syrop: od produktu zależy proces 
napełniania i jego parametry. 
Na wszystkich stanowiskach 
napełniania surowe standardy 
sanitarne określają wymagania 
co do automatyzacji. 
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Stanowisko napełniania 
wody mineralnej 
do butelek PET

Higiena jest atutem: bezpo-
średni kontakt z artykułami 
spożywczymi stawia 
wysokie wymagania do 
zdolności utrzymania 
czystości

Bloki zaworów HF 
z płytami montażowymi, 

wykonane z anodowanego 
aluminium, nadają się np. 

do kontaktu z nadtlenkiem 
wodoru

Hygienic Design: system 
liniowy z gładkimi i opły-

wowymi powierzchniami, 
bez martwych przestrzeni 

i rowków

Czystość: szeroka 
paleta prowadnic 

liniowych i mechanizmów 
śrubowo-tocznych, wyko-

nanych ze stali nierdzewnej,                           
z zastosowaniem smarów 

dopuszczonych do kontaktu 
z artykułami spożywczym

System przenośników 
łańcuchowych VarioFlow, wy-
konanych ze stali nierdzewnej, 
otwiera nowe niezagospoda-

rowane obszary w konstru-
owaniu kompleksowych linii

pośredniego kontaktu, gładkie 
powierzchnie i duże kąty, brak 
martwych przestrzeni, opływowe 
kontury i elementy mocowania     
o gładkich powierzchniach. 
Oprócz tego Bosch Rexroth stosuje 
smary dopuszczane w przemyśle 
spożywczym. Także systemy prze-
nośnikowe VarioFlow w wykona-
niu antykorozyjnym wpasowują się 
do tych wrażliwych obszarów.

Poza podstawowymi wymagania-
mi sanitarnymi, automatyka musi 
spełniać wymagania z zakresu 
funkcji i mocy różnorodnych 
maszyn i procesów: od podawania 
butelek do zamykania i spokojnego 
napełniania napojów z zawar-
tością kwasu węglowego, aż po 
porcjowanie substancji kleistych. 
Przestawienie na inne jednostki 
ilości i opakowania jest realizowa-
ne za pomocą naciśnięcia guzika. 
Rozwiązania z zakresu sterowania 
Bosch Rexroth przejmują te kom-
pleksowe zadania i dzięki swojej 
konstrukcji modułowej nadają 
się do regulacji dokładnie takich 
procesów. 

Źródło: KHS
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Transport i etykietowanie: 
wszystko na właściwym miejscu

Etykiety, nalepki promocyjne 
i dodatkowe elementy wzornic-
twa są ważnymi elementami 
wspierania sprzedaży. Tylko 
określona liczba elastycznie 
włączanych do procesu 
stanowisk przetwarzania tworzy 
przesłanki ekonomicznego 
etykietowania również 
mniejszych partii towarów. 
Zastosowanie skalowalnych 
komponentów automatyzacji 
upraszcza nastawy, 
eksploatację i konserwację. 

Różne stanowiska etykietowania 
stawiają najbardziej różnorodne 
wymagania do automatyzacji. 
Mimo to zakłady zajmujące się 
napełnianiem mogą skorzystać 
z zalet uniwersalnej standaryzacji, 
ponieważ program komponen-
tów automatyzacji Bosch Rexroth 
oferuje szeroką paletę rodzin 
produktów, które są skalowalne 
pod względem funkcji i mocy.
 
Szerokie spektrum wysp zaworowych, 
cylindrów i chwytaków zapewnia 
realizację ruchu pneumatycznego.

Poza szerokim spektrum silników wir-
nikowych Bosch Rexroth oferuje rów-
nież silniki wysokomomentowe i linio-
we. Innowacyjne napędy zintegrowane 
z silnikiem potrzebują do 70% mniej
powierzchni w szafach sterujących 
i zmniejszają nakłady na okablowanie 

System prowadzenia           
z serwonapędem zapewnia 

bezpieczeństwo podczas 
przepakowywania 
puszek z napojami

Opatentowane: zakręty 
VarioFlow o niskim stopniu 
zużycia

Elastyczne i wielostronne: 
rozwiązania z zakresu au-
tomatyzacji Bosch Rexroth 
pokrywają całe spektrum 
zadań

Źródło: Krones



do 85%. Przede wszystkim otwie-
rają one nowe poziomy swobody 
w modułowej budowie maszyn. 

Wymagania stawiane w odniesieniu 
do rozwiązań transportowych są dziś 

bardziej kompleksowe niż kiedykol-
wiek, ponieważ opakowania przejmu-
ją coraz to więcej funkcji. Poza tym, 
muszą być uwzględniane wymagania 
dotyczące ochrony oryginalności, 
ochrony przed kradzieżą oraz logi-
styka i informacja dla konsumenta. 
W tym celu coraz większa liczba 
użytkowników materiałów opako-
waniowych wysokiej jakości opatruje 
je np. kodami kreskowymi, RFID 
lub hologramami. Dlatego wszystkie 
procesy wymagają ostrożnego wyko-

nania, również w tych miejscach, gdzie 
jest potrzebna zdolność buforowania. 

Bezobsługowy system przenośników 
łańcuchowych VarioFlow jest również 
w najlepszym stopniu przygotowany 
do wykonywania kompleksowych 
zadań. Przegub korbowy w ogni-
wie łańcucha umożliwia zarówno 
transport poziomy jak i pionowy. 
Użytkownicy zawsze znajdą spośród 
40 typów podstawowych odpowied-
ni łańcuch, dla którego prawie we 
wszystkich przypadkach istnieje do-
puszczenie FDA. Modułowy program 
umożliwia - również w późniejszym 
terminie - efektywną rozbudowę 
i przebudowę odcinków przenośni-
ków. Standardowe, dostarczane 
z magazynu komponenty, takie jak: 
zwrotnice, stopery bądź inne wymaga-
ne części, mogą być szybko i korzyst-
nie wbudowane w przenośnikach.

Dokładnie skalowalne pod 
względem funkcji i mocy: 
inteligentne Serwonapędy 
IndraDrive



Pakowanie i paletyzacja: 
z linii szybko na regał 

paletyzowanie i zapewniają dokładnie 
takie sterowanie, jakie jest wymagane 
do wykonania konkretnego zadania.

W przypadku stosowania SERCOS 
III, uznanej na całym świecie szyny 
ethernetowej, przekazującej dane 
w czasie rzeczywistym, komunikacja 
pomiędzy uczestnikami zdecen-
tralizowanego systemu sterowania 
otwiera nowe możliwości modułowej 
budowy linii. Jednym kliknięciem 
myszki dowolne stacje są dodawa-
ne do linii zależnie od potrzeby. 
Bosch Rexroth wybiera konsekwent-
nie do swoich rozwiązań systemowych 
otwarte interfejsy komunikacyjne 
i standardy oprogramowania. 
To zapewnia użytkownikom długo-
trwałe bezpieczeństwo inwestycji 
i pewność, że zastosowali najlepszą, 
z dostępnych na rynku, technologię. 

Zgrzewarki do rękawa foliowego, łado-
wacze czołowe, pakowarki do folii ter-
mokurczliwej, roboty: do każdej ma-
szyny opakowaniowej Bosch Rexroth 
oferuje optymalne rozwiązanie syste-
mowe zoptymalizowane dokładnie do 
jej wymagań. Serce stanowi platforma 
sterowania, PLC, Motion Control 
i robotyka połączona na wspólnej 
płaszczyźnie sprzętowej. Bosch Re-
xroth postawił w tym celu na standa-
ryzowane PLC w oparciu o IEC 61131-
3 i dzięki możliwości obsługi różnych 
protokołów otwiera nowe możliwości 
wyboru komunikacji w sterowaniu. 

Wstępnie zdefiniowane moduły, 
typowe dla techniki opakowaniowej, 
upraszczają również automatyzację 
kompleksowych zadań. Na przykład: 
opracowany przez Bosch Rexroth 
„FlexProfile” w przypadku zmiany 
jednego parametru przez operatora 
automatycznie dopasowuje wszystkie 
zależne ruchy osi. Wynik: szybka 
zmiana formatu i bezbłędne korekty. 
Wersje oparte na napędach, sterow-
nikach i PC pokrywają wszystkie 
zadania z zakresu pakowania aż po 

Łączenie w zgrzewki i opakowanie 
wtórne do transportu łączy szereg 
różnorodnych procesów i maszyn. 
Cecha wspólna: wysoka elastycz-
ność zapewniana przez wydajne 
układy sterowania. 
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System manipulacji do 
zadań paletyzacji i depa-
letyzacji



W przypadku pakowania w opakowa-
nia jednostkowe i paletyzowania ważna 
jest wydajność. Wymagana jest wysoka 
nośność przy jednocześnie dużej liczbie 
cyklów. Swoim systemem modułowym 
Caroline, opracowanym do systemów 
manipulacji, Bosch Rexroth przedsta-
wia różnorodną ofertę osi elektrome-
chanicznych i pneumatycznych, które 
wykonują te zadania. Moduły liniowe 
gotowe do montażu z różnorodnymi 
wersjami napędów oraz moduły 

obrotowe i chwytaki tworzą w pełni 
kompletny modułowy system do zadań 
z zakresu manipulacji. 
Przy tym Bosch Rexroth zdecydowanie 
obniża nakłady klienta na konfigurację 
zadań z zakresu ruchu kartezjańskiego 
(w trzech płaszczyznach). Dopasowane 
do kształtów złącza stanowią o tym, 
że do 70 procent dotychczasowych 
elementów jest zbędnych. Ważny efekt 
poboczny: zmniejsza się masa prze-
mieszczana o około 40 procent 
i w ten sposób dalej polepsza się 
efektywność wykorzystywania energii. 
Możliwość dowolnego łączenia 
elektrycznych i pneumatycznych 
elementów wykonawczych podnosi 
ponadto elastyczność w celu ekono-
micznego dostosowania do dalszych 
zadań. 
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System osi camoLine: pneuma-
tyczne i elektryczne elementy wy-
konawcze - w dowolnej kombinacji

Szybkie zmiany dzięki 
inteligentnym funkcjom: 
FlexProfile dopasowuje 
wszystkie parametry 
w przypadku zmiany jednej 
wartości

System prowadzenia 
z serwonapędem zapewnia 
bezpieczeństwo podczas 
napełniania puszek do 
napojów i pakowania 
w kartonach



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 
specyficzne zalety każdej technologii 
z osobna. Przy tym komponenty 
i moduły opracowane specjalnie 
zgodnie z wymaganiami Hygienic 
Designs nadają się w szczególności do 
zastosowania we wrażliwych obsza-
rach mokrych i suchych. Możliwość
dokładnego skalowania wspiera 
ekonomiczną standaryzację w całej 
linii pakującej. Inteligentne podzespo-
ły zapewniają w sposób zdecentralizo-
wany automatyzację modułów                
i stanowisk, które elastycznie integrują 
rozwiązania systemowe Bosch 
Rexroth z całą linią produkcyjną. 

Jako partner One-Stop-Shoping 
Bosch Rexroth redukuje również 
w ten sposób złożoność skompliko-
wanych zadań i zapewnia maksy-
malną elastyczność, najlepszą 
efektywność energetyczną 
i najwyższy stopień bezpieczeństwa 
– decydujące dźwignie obniżania 
kosztów w cyklu życia linii produk-
cyjnej. 
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Wypełnić życiem partnerstwo 
systemowe – efektywne wyniki 
dzięki doświadczeniu

Specjaliści branżowi 
Bosch Rexroth łączą globalne 
doświadczenie w aplikacjach 
i znajomość szczególnych wyma-
gań maszyn przemysłu spożyw-
czego i opakowaniowego do 
techniki automatyzacji.

Będąc znawcami branży specjaliści 
firmy Bosch Rexroth znają szcze-
gólne wymagania do automatyzacji 
maszyn przemysłu spożywczego 
i opakowaniowego. Ściśle współ-
pracują ze światową organiza-
cją Bosch Rexroth w ponad 80 
krajach świata. Dzięki wysokiej 
akceptacji technologii Bosch 
Rexroth u klientów końcowych 
wymieniają regularnie informacje 
dotyczące najnowszych rozwią-
zań i wyzwań w zakładach. 

Specjaliści branżowi Bosch Re-
xroth, przy ścisłej współpracy 
z producentami maszyn, opra-
cowują coraz to nowsze innowa-
cyjne rozwiązania. Również po 
uruchomieniu 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 koordynowaniu 
kompleksowych projektów rów-
nież przekraczając granice krajów. 
Połączone zasoby Bosch Rexroth 
zapewniają kompleksowe zarzą-
dzanie projektami. Stali partnerzy 
do kontaktów gwarantują realiza-
cję projektu bez zakłóceń i na czas.

Rozwiązania z zakresu automa-
tyzacji perfekcyjnie dopasowane 
do zadań i światowa organizacja 
stanowią ważne przesłanki ku 
temu. Specjaliści branżowi Bosch 
Rexroth posiadający wysokie 
kwalifikacje we wszystkich tech-
nologiach napędów i sterowania 
gwarantują więcej: doświadczenie 
zapewniające efektywne wyniki.
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Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Biuro Regionalne Gdańsk
ul. Galaktyczna 32
80-299 Gdańsk
tel.: +48 (58) 520 89 90
fax: +48 (58) 552 54 75
e-mail: gdansk@boschrexroth.pl

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Biuro Regionalne Katowice 
ul. Wiejska 46
41-253 Czeladź
tel.: +48 (32) 363 51 00
fax: +48 (32) 363 51 01
e-mail: katowice@boschrexroth.pl

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Biuro Regionalne Poznań
ul. Krucza 6
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: +48 (61) 816 77 60
fax: +48 (61) 816 77 64
e-mail: poznan@boschrexroth.pl

Biura regionalne

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Biuro Regionalne Rzeszów
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
tel.: +48 (17) 865 86 07
fax: +48 (17) 865 87 70
e-mail: rzeszow@boschrexroth.pl

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Biuro Regionalne Szczecin
ul. Cukrowa 12
71-004 Szczecin
tel.: +48 (91) 483 67 82
fax: +48 (91) 435 89 77
e-mail: szczecin@boschrexroth.pl

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Biuro Regionalne Wrocław
ul. Wymysłowskiego 3
55-080 Nowa Wieś Wrocławska
tel.: +48 (71) 364 73 20
fax.: +48 (71) 364 73 24
e-mail: wroclaw@boschrexroth.pl

Informacje zawarte w broszurze stanowią wyłącznie opis produktu. 
Na podstawie tych informacji nie można wydawać opinii o cechach 
określonego produktu bądź jego przydatności do konkretnego zastoso-
wania. Zawarte w broszurze dane dają użytkownikowi możliwość 
dokonywania własnych ocen i badań. Należy uwzględnić,
że nasze produkty podlegają naturalnym procesom zużycia i starzenia 
się.
© Wszystkie prawa posiada Bosch Rexroth AG, również w przypadku 
roszczeń z tytułu zastrzeżonych praw autorskich. Wszystkie uprawnienia 
do dysponowania takie, jak powielanie i przekazywanie są w naszym 
posiadaniu.
Zmiany są zastrzeżone.
Druk (również części broszury) możliwy jest wyłącznie za naszą zgodą.

Drukowane w Polsce
RPL 08506/09.09/DS

Centrala w Polsce:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
tel.: +48 (22) 738 18 80
fax: +48 (22) 758 87 35
e-mail: info@boschrexroth.pl
http://www.boschrexroth.pl




