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Nowa seria bezrdzeniowych silników firmy Bosch Rexroth rozszerza 
zakres stosowania silników liniowych 

 
Nowe bezrdzeniowe silniki liniowe są bardzo precyzyjne, dynamiczne I łatwe w montażu 

Nowe bezrdzeniowe silniki liniowe firmy Bosch Rexroth zapewniają 
bardzo precyzyjne pozycjonowanie i synchronizację. 

Bezrdzeniowe silniki serii MCL wyróżniają się wysoką dynamiką,a 
ponadto mogą być w prosty sposób zainstalowane w maszynie. Do 
typowych obszarów ich zastosowania należą technologia montażowa i 
manipulatory oraz technologia półprzewodnikowa i solarna. 

Seria MCL obejmuje cztery rozmiary o zróżnicowanych długościach i zakresie 
maksymalnej siły posuwu od 20 do 1700 N. Umożliwia to osiąganie 
przyspieszenia nawet do 300 m/s2 i prędkości do 1200 m/min. W celu 
dalszego zwiększenia siły posuwu, silniki te można łączyć szeregowo lub 
równolegle. Kompaktowa budowa umożliwia różne sposoby montażu silnika 
w maszynie zapewniając tym samym możliwie największą swobodę w 
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procesie konstrukcji. Opcjonalnie silniki te mogą być dostarczone z układem 
pomiarowym położenia w postaci czujników Halla. 

Silniki liniowe serii MCL w odróżnieniu od tradycyjnych silników elektrycznych 
nie posiadają rdzenia stalowego.  

Trójfazowe uzwojenie stanowi jednolitą całość umieszczoną w tworzywie 
sztycznym. Korpus wirnika jest wykonany z aluminium i służy do jego 
montażu w maszynie, a także do odprowadzania ciepła. Stojan w kształcie U 
zawiera magnesy stałe i otacza wirnik. Dzięki takiej konstrukcji pomiędzy 
stojanem a wirnikiem nie występują siły przyciągania, a także zostało 
wyeliminowane zjawisko skokowej pracy silnika przy małych prędkościach. 

Dzięki temu możliwe jest stosowanie kompaktowych, korzystnych cenowo 
prowadnic szynowych. Wszystkie te aspekty łącznie zapewniają bardzo 
wysoką dynamikę przy jednocześnie najwyższej precyzji. 

Typowymi obszarami zastosowań bezrdzeniowych silników liniowych są 
bardzo dynamiczne aplikacje, w których występuje konieczność 
przemieszczania małych mas z dużą dokładnością pozycjonowania. Są to 
między innymi aplikacje typu pick-and-place w maszynach do produkcji 
półprzewodników lub w ogólnej automatyzacji. Zaawansowane możliwości 
synchronizacji silników MLC połączonych szeregowo lub równolegle 
sprawiają, że są one idealne także do zastosowań w maszynach 
pomiarowych lub laserowych do obróbki powierzchni w technologii solarnej. 

Kontakt dla czytelników: 
mgr inż. Marek Gaj 
Tel.: +48 660 40 9456 
E-Mail: marek.gaj@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 

 


