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Prom 1994/1 Moldefjord  

Pomimo słabej kondycji polskiego przemysłu stoczniowego, czego 
ewidentnym dowodem jest zniknięcie z mapy przedsiębiorstw będących 
sztandarowymi niegdyś wizytówkami polskiego przemysłu stoczniowego, jak 
Stocznia Gdynia czy Stocznia Szczecińska, polski przemysł stoczniowy 
utrzymuje produkcję. Ośrodkiem, w którym trwa i rozwija się branża 
stoczniowa jest Trójmiasto, gdzie tradycyjnie mocną pozycję ma Grupa 
Gdańskiej Stoczni Remontowej, od lat realizująca również zadania związane 
z budową nowych jednostek. 
 
Trójmiasto to również siedziba Biura Regionalnego firmy Bosch  Rexroth 
odpowiadającego za działalność w Polsce północnej. Biuro od kilkunastu lat 
współpracuje z odbiorcami branży morskiej, tj. stoczniami, jak i ich zakładami 
kooperacyjnymi dostarczając na ich potrzeby zarówno kompletne napędy jak 
i komponenty. 
W latach 2009-2011 zbudowano w Gdańsku dla norweskiego armatora 
Fjord1 sześć dwustronnych promów pasażersko-samochodowych: 4 promy 
z napędem gazowym serii 1994 oraz 2 promy serii 1894. Statki, wyposażone 
w rufowe oraz dziobowe rampy oraz wciągarki i kabestany z napędem 
hydraulicznym, powstały w Stoczni Północnej.  Kompletne rampy dostarczyła 
należąca również do Grupy Remontowej firma Hydroster, dostawcą napędu 
i sterowania hydraulicznego była firma Bosch Rexroth - projekt został 
wykonany przez Regionalne Centrum Kompetencyjne Techniki Morskiej 
Bosch Rexroth w Gdańsku. 
Rampy, oprócz funkcji rozładunkowej, zgodnie z wymaganiami armatora 
i biura projektowego, miały dodatkowo za zadanie: 
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zapewnić cumowanie promu podczas rozładunku samochodów i pasażerów 
poprzez zapewnienie określonego docisku do nabrzeża, 
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zapewnić kompensowanie falowania statku podczas cumowania. 
Ponadto układ hydrauliczny powinien umożliwić, w sytuacji awaryjnej, 
otwarcie ramp przy wykorzystaniu tylko jednego siłownika. 
Na obu promach zastosowano centralne zespoły zasilania hydraulicznego 
służące zarówno do zasilania ramp jak i urządzeń pokładowych: wciągarek 
i kabestanów. Każdy z agregatów wyposażony został w 2 zespoły pompowe 
na bazie certyfikowanych przez DNV pomp A10VSO, układ filtracji 
i chłodzenia, regulacji ciśnienia oraz niezbędną aparaturę kontrolną. 
Do realizacji docisku rampy do nabrzeża oraz kompensacji falowania 
zastosowano akumulatory hydrauliczne współpracujące ze specjalnie 
zaprojektowanymi blokami zaworowymi umożliwiającymi utrzymanie 
aktywnego nacisku rampy do nabrzeża i cumowanie nawet w przypadku 
znacznych kołysań statku. 
Główne bloki sterowania ruchami ramp oraz kompensacji zostały 
umieszczone pod pokładem, bloki kontroli ruchu siłowników bezpośrednio 
na nich. 
Układ sterowania elektrycznego składał się z rozdzielnicy głównej 
zabudowanej przy agregacie oraz paneli sterujących w sterówce oraz 
na pokładzie w pobliżu ramp. W zależności od potrzeb obsługi kontrola nad 
ruchami ramp może być przekazywana pomiędzy stanowiskami. 
Centralny hydrauliczny układ napędowy przystosowany został pod względem 
parametrów również do obsługi kabestanów i wciągarek znajdujących się 
na pokładzie statków. Zasilane z centralnego systemu nie potrzebują 
własnych zespołów zasilających.  
 
Wszystkie promy serii 1994 zostały przekazane armatorowi 
i są w eksploatacji. Ostatni z promów 1894 oddany będzie armatorowi 
w niedługim czasie. 
 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. należy do koncernu Bosch Rexroth AG, światowego 
lidera w zakresie napędów i sterowań. Na rynku polskim Rexroth obecny jest 
od lat sześćdziesiątych. Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company 
opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty w ponad 80 krajach. 
Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające blisko 33.000  
pracowników osiągnęło w roku 2007 przychody w wysokości około 5,4 mln. 
EUR. Program produkcyjny Bosch Rexroth obejmuje wszystkie branże 
oferując ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie: 
hydrauliki przemysłowej, napędów i sterowań, techniki przemieszczeń 
liniowych i montażu, pneumatyki, serwisu i hydrauliki mobilnej. 
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Kontakt dla czytelników: 
 
Dariusz Pachwicewicz 
Tel.: +48 58 520 89 92 
dariusz.pachwicewicz@boschrexroth.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. Cukrowa 12, 71-004 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 

 


