
 

 

Informacja prasowa 

BoschRexroth dla branży morskiej i offshore  PI 080011 

Informacje dla dziennikarzy: 

 

 
Statek do obsługi elektrowni wiatrowych z systemem ”jack-up” 

Bosch Rexroth jest obecny na rynku morskim od kilkudziesięciu lat, 
zarówno w zakresie produktów standardowych, jak i specjalnych, 
spełniających specyficzne wymagania produktów, a także kompletnych 
rozwiązań systemowych dostarczanych pod klucz.  

Produkty dedykowane dla rynku aplikacji morskich spełniają wymagania, 
takie jak między innymi:  

- odporność na kontakt z wodą morską, 

- możliwość instalowania na otwartym pokładzie statku,  

- praca w środowisku niebezpiecznym ze względu na atmosferę wybuchową - 
EX,  

- praca w wodzie morskiej na dużych głębokościach.  

Produkty marki Rexroth odpowiadają wymaganiom Towarzystw 
Klasyfikacyjnych i mogą być dostarczane z certyfikatami poświadczającymi 
spełnienie wymogów tych Towarzystw. Produkty te to, między innymi: 
zasilacze hydrauliczne, pompy i silniki hydrauliczne, w tym także silniki 
Hägglunds, cylindry hydrauliczne, w tym specjalizowane z powłokami 
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ceramicznymi tłoczyska Ceramax oraz zintegrowanymi pomiarami drogi 
CIMS (Ceramic Intagrated Measuring System), zawory, rozdzielacze i bloki 
zaworowe, w tym specjalizowane bloki dla wciągarek, systemy monitoringu 
i kontroli Marex AMC oraz zdalnego sterowania napędami Marex OS i SB, 
zawory FIVA dla okrętowych silników spalinowych i wiele innych. Znajdują 
one zastosowania w układach napędu i sterowania urządzeń na statkach, 
takich jak m.in.: wciągarki cumownicze, kotwiczne, holownicze, ładunkowe, 
rybackie oraz maszyny sterowe, układy pokryw lukowych, stery strumieniowe, 
napędy pomp ładunkowych, dźwigi pokładowe, systemy stabilizacji, stery 
strumieniowe, pędniki i wiele innych. 

Rozwinięciem oferty produktowej Bosch Rexroth dla rynku morskiego 
są dostawy kompletnych systemów napędów i sterowań. Oferta ta bazuje 
na szerokiej gamie własnych produktów, wieloletnim doświadczeniu firmy, 
specyficznej, często unikalnej technologii i spełnia wymagania bezpiecznej, 
niezawodnej oraz efektywnej pracy urządzeń. Bosch Rexroth dostarcza wyżej 
wymienione systemy pod klucz począwszy od przygotowania koncepcji i 
założeń wspólnie z klientem oraz opracowania projektu, poprzez dostawy, 
montaż, wykonanie instalacji hydraulicznych, uruchomienie i testowanie 
dostarczonych systemów oraz serwis produktów i systemów.  

Przykłady rozwiązań systemowych  

- Dla technologii offshore: systemy ”jack up” - podnoszenia platform 
wiertniczych oraz barek obsługujących farmy wiatrowe, systemy „skidding 
systems” - przesuwania urządzenia wiertniczego na platformie wiertniczej, 
systemy „deck mating” służące do instalacji i deinstalacji platform 
wiertniczych, systemy aktywnej kompensacji falowania  zarówno w układzie 
liniowym  LAHC jak i obrotowym RAHC. 

- Dla technologii pogłębiania: kompletne układy napędu i sterowania 
urządzeń znajdujących się na pokładach różnego typu pogłębiarek i szaland. 

- Dla statków i okrętów: systemy przeładunku w morzu – UNREP zarówno 
towarów (RAS  Replenishment At Sea) jak i paliw (FAS  Fueling At Sea), 
systemy przemieszczania helikopterów do hangarów HTS – 
Helicopter Transfer Systems, systemy hamowania lądujących samolotów 
na lotniskowcach „Arresting Gears” i wiele innych systemów i podsystemów. 

- Inne systemy związane z techniką morską i stoczniową: miedzy innymi 
systemy dokowania statków: podnoszenia i transferu na terenie stoczni, 
wyposażenie laboratoriów hydrotechnicznych – generatory falowania. 
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Elementy i systemy firmy Bosch Rexroth można spotkać zarówno na małych 
jednostkach, takich jak: jachty żaglowe i motorowe, jak i na statkach 
handlowych, pogłębiarkach, statkach pasażerskich, promach, okrętach 
wojennych, platformach wiertniczych i jednostkach specjalnych, takich jak 
min.: statki do obsługi elektrowni wiatrowych ulokowanych na morzu. 

Połączenie najnowszych technologii z wieloletnim doświadczeniem w wielu 
dziedzinach związanych z rynkiem morskim powoduje, że Bosch Rexroth jest 
postrzegany, jako kompetentny, sprawdzony partner. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hybrydowy blok dla wciągarek – WCB15 

 

 
 
Kontakt dla czytelników: 
mgr inż. Andrzej Bober 
Tel.: +48 58 520 8990 
E-Mail: andrzej.bober@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 
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Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. 
Poszczególne działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika 
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 

 


