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SERCOS III – Komunikacja dla dodatkowych osi napędowych i nowych 
funkcji 

 
Seria kompaktowych napędów IndraMotion MTX 

Firma Bosch Rexroth rozpoczęła ekspansję na nowe obszary zastosowań dla 
systemów sterowania obrabiarkami numerycznymi (CNC). System ten, dzięki 
interfejsowi SERCOS III, udoskonalonym funkcjom tworzenia projektów oraz 
szybszej transmisji danych, stworzony jest do nowych aplikacji.  

 

Nawet trzy dodatkowe napędy IndraDrive pracujące, jako pełne osie NC 
mogą być sterowane poprzez wieloosiowy kontroler za pośrednictwem 
interfejsu komunikacyjnego czasu rzeczywistego SERCOS III. W ten sposób 
rozszerzono zakres zastosowań systemu MTX micro o maszyny nawet 
z sześcioma napędami. Oznacza to możliwość integracji w systemie 
kompaktowych lub modułowych napędów IndraDrive dużej mocy 
posiadających osobne niezależne zasilanie. Seria kompaktowych napędów 
IndraDrive Cs małej mocy jest przykładem możliwości integracji dodatkowych 
napędów. Dodatkowe osie napędowe stanowią integralną część systemu 
MTX micro. Interfejs komunikacyjny czasu rzeczywistego SERCOS III 
umożliwia wbudowanie oprogramowania IndraDrive, co pozwala 
na podłączenie dodatkowego systemu pomiarowego, zastosowanie 
kompletnego zakresu silników marki Rexroth czy też dodatkowego układu 
korekcji błędów osi.  
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Nowe funkcje i zwiększona moc 

Nowe funkcje tworzenia projektu, takie jak: parametryzacja osi napędowych, 
tworzenie kopii zapasowych (backup) i przywracanie systemu do pierwotnego 
stanu (restore), są teraz dostępne z poziomu panelu operatorskiego, 
co znacząco skraca czas uruchomienia całego systemu. Graficzny interfejs 
użytkownika pozwala na intuicyjne programowanie cykli technologicznych 
i sprawia, że żmudne odczytywanie parametrów wejściowych stało się 
obecnie zbyteczne.  

System MTX micro jest bardziej wydajny i precyzyjny. Na przykład, liczba 
bloków analizowanych „w przód” wzrosła do 1000 bloków, co zapewnia 
szczególnie wydajną i dokładną obróbkę skomplikowanych detali. Gęstość 
mocy dla 3-osiowej wersji sterownika wzrosła jeszcze o kolejne 25%. Wyższa 
funkcjonalność systemu MTX micro oznacza, że może on być 
wykorzystywany przy realizacji niedrogich systemów automatyzacji dla 
aplikacji, które narzucają wyższe potrzeby w zakresie momentu dla 
poszczególnych osi NC, w celu realizacji bardziej dynamicznych ruchów osi 
napędowych. 

 

Kontakt dla czytelników: 
mgr inż. Marek Gaj 
Tel.: +48 660 409456 
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 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. 
Poszczególne działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika 
Przemsłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w 

 

Bosch Rexroth Sp. Z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa  

Tel.: +48 22 738 1800,pl 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

ul. Jutrzenki 102/104 

tel.: +48 22 738 1880 

fax: +48 22 758 8735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

http://www.boschrexroth.pl/


 

 

 

PI080007 

Informacja prasowa 

Bosch Rexroth Sp. Z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa  

Tel.: +48 22 738 1800,pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

ul. Jutrzenki 102/104 

tel.: +48 22 738 1880 

fax: +48 22 758 8735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

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 

 


