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Bosch Rexroth eShop

Twoje korzyści

Dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Przyspieszona obsługa zamówień
Możliwość sprawdzenia bieżącej dostępności produktów
bezpośrednio z magazynów i linii produkcyjnych w fabrykach
Wyświetlanie cen Klienta z uwzględnieniem rabatów
Dokumentacja techniczna produktów oraz rysunki CAD 2D i 3D
Konfiguratory online i narzędzia inżynierskie (eTools)
Podgląd bieżącego stanu zamówień, zapytań ofertowych i dostaw
Historia wystawionych faktur
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Produkty

Prosty w obsłudze, przejrzysty i kompleksowy: Bosch Rexroth eShop jest przydatny
na każdym etapie procesu zakupowego. Nasza platforma sprzedażowa oferuje szeroki
wachlarz rozwiązań ze wszystkich grup produktowych, a dodatkowo integruje się
z optymalizującymi pracę narzędziami inżynierskimi.

ee Technika przemieszczeń
liniowych

ee Technika montażu

ee Części zamienne

ee Hydraulika przemysłowa

ee Napędy elektryczne
i sterowania

ee Hydraulika mobilna
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Rejestracja i logowanie
użytkowników na platformie
Bosch Rexroth eShop
Sprawdzanie cen i dostępności produktów, wysyłanie zapytań ofertowych
oraz składanie zamówień możliwe jest na podstawie nadanych użytkownikom
uprawnień. Już dziś zarejestruj się i skorzystaj z możliwości oferowanych
przez platformę Bosch Rexroth eShop!

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

Krok 2
Na podstawie wypełnionego formularza w systemie
tworzone jest konto użytkownika

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

Sprawdzanie

Tworzenie list

Korzystanie

Dokonywanie

cen produktów

zakupowych

z konfiguratorów

zakupów

z uwzględnieniem

online

rabatów

Korzystanie

Sprawdzanie

z programu dostaw

dostępności

priorytetowych

produktów

GoTo

i terminów
dostaw

Podgląd faktur

Monitorowanie
statusu zamówień
oraz przesyłek

Zapoznaj się z materiałami instruktażowymi
dostępnymi na kanale YouTube Bosch Rexroth
Polska

Sprawdź nowości dotyczące platformy Bosch
Rexroth eShop na naszym profilu na portalu
Facebook
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eTools – konfiguratory online
i narzędzia inżynierskie
Konfiguratory produktów

Narzędzia inżynierskie

ff Dostępność przez całą dobę

ff Rozszerzone funkcje			
(planowanie, konstruowanie,		
obliczenia ...)

ff Pełna dokumentacja konfiguracji		
(w tym pliki CAD)

ff Dostępność offline
ff Konfiguracja z wykorzystaniem
numeru materiałowego, oznaczenia 		
typu lub funkcji

ff Wsparcie procesu zakupowego

Konfiguratory produktów

Narzędzia inżynierskie

Technika przemieszczeń liniowych

Prowadnice szynowe

ff

Linear Motion Designer – narzędzie to służy
do łatwego dobierania systemów prowadnic

ff

Prowadnice szynowe kulkowe BSHP

ff

Prowadnice szynowe wałeczkowe RSHP

ff

Szyny z układem pomiarowym IMS-I

i mechanizmów śrubowo-tocznych marki Rexroth
ff

Selection Guide – jest to asystent wyszukiwania
i wyboru produktów do konkretnych wymagań /
aplikacji

Mechanizmy śrubowo-toczne
ff

Kulkowe mechanizmy śrubowo-toczne KGT

ff

Planetarne mechanizmy śrubowo-toczne PLS

Systemy przemieszczeń liniowych
ff

Moduły kompaktowe CKK, CKR

ff

Moduły liniowe MKK, MKR, MLR

ff

Moduły omega OBB

ff

Moduły precyzyjne PSK

ff

Moduły pobierające VKK

ff

Stoły liniowe TKK

ff

Sanie liniowe SOO, SOK, SGO, SGK

ff

Siłownik elektromechaniczny EMC

ff

Kompletne mechanizmy śrubowo-toczne AOK, AGK
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Konfiguratory produktów

Narzędzia inżynierskie
Technika montażu

ff

Obróbka profili Quick & Easy

ff

Konfigurowalne stanowiska robocze

ff

Stanowiska robocze z regulowaną wysokością

ff

Regały przepływowe System XLEAN

i projektowania systemów montażu – funkcje

ff

Regały przepływowe System LEAN

podstawowe

ff

Regały przepływowe System ECOFLOW

ff

Logistyczne wózki transportowe

ff

Stanowiskowe wózki transportowe

ff

MTpro – oprogramowanie do planowania

ff

MTpro light – oprogramowanie do planowania

i projektowania systemów montażu

Hydraulika przemysłowa

ff

Interactive Fluid Office IFO – narzędzie

ff

Zespoły pompa-silnik elektryczny ABAPG

ff

Płyty szeregowe/bloki HSR

zintegrowane z AutoCAD wspomagające

ff

Modułowy agregat standardowy ABSKG

projektantów i zawierające bazę komponentów

ff

Modułowy agregat standardowy ABPAC

ff

Siłowniki hydrauliczne – konstrukcja okrągła

ff

Siłowniki hydrauliczne – konstrukcja ze ściągami

ff

Pompy zębate o zazębieniu wewnętrznym PGx

ff

Pompy łopatkowe PVx

ff

Akumulatory hydropneumatyczne

wraz z rysunkami
ff

FilterSelect – aplikacja do doboru filtrów

Hydraulika mobilna

ff

Interactive Fluid Office IFO – narzędzie

ff

Rozdzielacze wielosekcyjne typu M4

ff

Pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym AZP

zintegrowane z AutoCAD wspomagające

ff

Silniki zębate o zazębieniu zewnętrznym AZMs

projektantów i zawierające bazę komponentów

ff

Pompy elektrohydrauliczne EHP

ff

Zestawienia części zamiennych wraz ze schematami

wraz z rysunkami
ff

FilterSelect – narzędzie do rysowania schematów
z użyciem produktów hydrauliki kompaktowej

Napędy elektryczne i sterowania

ff

SytronixSize – narzędzie do doboru systemu

ff

IndraSize – narzędzie do doboru silników

ff

IndraWorks – narzędzie do parametryzacji

ff

InlineBuilder – narzędzie do konfiguracji

Sytronix
i falowników
falowników
wejść/wyjść sterownika
ff

MTX micro trainer – symulator sterowania MTX micro

Centrala w Polsce:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
tel.: +48 (22) 738 18 00
e-mail: info@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl
www.facebook.com/BoschRexrothPolska
YouTube Bosch Rexroth Polska

Kontakt do najbliższego działu sprzedaży oraz do działu serwisu i szkoleń można znaleźć na stronie:
www.boschrexroth.pl/kontakt
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