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Mocniejszy, ale jednocześnie bardziej kompaktowy i cichy 

 
Planetarny mechanism śrubowy 

Dzięki nowym planetarnym mechanizmom śrubowym firma Bosch 
Rexroth rozszerza spektrum zastosowania rozwiązań 
elektromechanicznych o możliwość szybkiego przemieszczania dużych 
obciążeń. Wyżej wymienone elementy napędowe dostępne są w pięciu 
rozmiarach. Osiągają one nośność statyczną do 475 kN, przy 
jednocześnie znacząco mniejszej wymaganej przestrzeni zabudowy 
w porównaniu z mechanizmami śrubowo-tocznymi o tej samej mocy. 
Te wydajne elementy napędowe szczególnie dobrze nadają się 
do zastosowań w budowie średnich i ciężkich maszyn, takich jak: prasy, 
obrabiarki i wtryskarki do tworzyw sztucznych.   

Konstrukcja planetarnego mechanizmu śrubowego o dużych powierzchniach 
kontaktowych znacząco zwiększa nośność w stosunku do masy. Planety 
o zdefiniowanym profilu kontaktowym obracają się wokół śruby w nakrętce 
równolegle do osi. Liczne powierzchnie kontaktowe zapewniają dużą 
sztywność osiową i nośność, a tym samym długą żywotność. Nowe 
mechanizmy śrubowe osiągają wysoką dokładność pozycjonowania 
i powtarzalność również przy minimalnych zakresach ruchu.  

W przypadku mechanizmów śrubowo-tocznych kulki muszą być 
odprowadzane do obszaru nośnego przez otwór zwrotny, natomiast planety 
obracają się w nakrętce. Zapewnia to bardzo lekki bieg. Poziom emisji hałasu 
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mieści się znacznie poniżej poziomu emisji hałasu mechanizmów śrubowo-
tocznych.  

Technika uszczelnień firmy Bosch Rexroth stosowana w planetarnych 
mechanizmach śrubowych pozwala na zachowanie długich odstępów 
pomiędzy smarowaniami. Zmniejsza to nakłady na konserwację i odciąża 
środowisko dzięki niskiemu zużyciu smarów.  

Na początek, portfolio zawiera śruby o średnicach 20, 30 i 48 mm ze skokami 
gwintu 5 i 10 mm. Kompaktowe cylindryczne nakrętki pojedyncze i nakrętki 
kołnierzowe pozwalają na dużą swobodę konstrukcyjną. Nowe planetarne 
mechanizmy śrubowe firmy Bosch Rexroth mają nośność dynamiczną do 231 
kN i nośność statyczną do 475 kN. Ponadto podzielona nakrętka kołnierzowa 
umożliwia wstępne napięcie likwidujące luzy.  

Podczas produkcji śrub firma Bosch Rexroth wykorzystuje przewagę z tytułu 
posiadanego doświadczenia w zakresie technologii rolowania, sprawdzonej 
w produkcji masowej, która zapewnia taką samą klasę dokładności, jak 
kosztowniejsze szlifowanie. Firma Bosch Rexroth dostarcza planetarne 
mechanizmy śrubowe gotowe do montażu z obrobionymi końcami. 

 

Kontakt dla czytelników: 
mgr inż. Frederic Goetz 
Tel.: +48 61 816 7768 
E-Mail: frederic.goetz@boschrexroth.pl 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i 
sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom 
kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch 
Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i 
przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i 
sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. 
Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 35.300 
pracowników osiągnęło w roku 2010 przychody w wysokości ponad 5 mld 
euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. 
Poszczególne działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika 
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Przemsłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w 
których zatrudnionych jest ok. 258 000 pracowników, według wstępnych 
danych odnotowały w 2010 roku obrót w wysokości 47,3 mld euro. Grupę 
Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 300 spółek 
zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach świata. Z uwzględnieniem 
dystrybutorów Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. 
Zlokalizowane na całym świecie ośrodki badawczo-rozwojowe, fabryki oraz 
sieć dystrybutorów stanowią filar wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2010 
Bosch przeznaczył ok. 3,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 
3 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi firmy Bosch oferując 
innowacyjne i praktyczne rozwiązania poprawiają jakość życia. 

Więcej informacji: WWW.bosch.com, www.bosch-prasa.pl  

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 


