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Internetowy program szkoleniowy z hydromechaniki 
i hydrauliki 

 

 

Program e-learningowy firmy Bosch Rexroth to narzędzie służące 
do pogłębiania wiedzy z zakresu hydrauliki, pneumatyki oraz techniki 
przemieszczeń liniowych i montażu. Internetowy program szkoleniowy eHTG 
obejmuje kursy od podstaw z zakresu hydromechaniki oraz hydrauliki siłowej. 
Prowadzi uczestników przez jasno określone cele nauczania w oparciu 
o najnowsze rozwiązania dydaktyczne.  
 
E-learning, nadający się do instruktażu grupowego, odniósł międzynarodowy 
sukces w wielu korporacjach, ośrodkach kształcenia osób dorosłych, 
szkołach oraz na uniwersytetach. 
 
Program szkoleniowy „eHTG – Hydraulics Basics” dostarcza operatorom 
maszyn, inżynierom utrzymania ruchu, projektantom i innym specjalistom 
branży hydromechanicznej solidne podstawy w dziedzinie technologii płynów.  
Program szkoleniowy eHTG składa się z 13 modułów tematycznych 
obejmujących takie zagadnienia, jak zawory, pompy, silniki itp. 
 
Oprócz budowy elementów i zespołów hydraulicznych, program zawiera 
również moduł projektowania schematów hydraulicznych układów napędów. 
eHTG oferuje zorientowane na praktykę przygotowanie do obsługi elementów 
i zespołów hydraulicznych w zastosowaniach przemysłowych. 
 
W ramach poszczególnych licencji firma Bosch Rexroth oferuje 
zabezpieczony hasłem dostęp do serwera. Kursanci mają nieograniczony 
dostęp do treści dydaktycznych przez cały okres ważności licencji i otrzymują 
certyfikat firmy Bosch Rexroth, potwierdzający możliwość uczestniczenia 
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w kolejnych kursach po pomyślnym zaliczeniu egzaminu końcowego. 
 
Program eHTG może być również stosowany jako wstępne przygotowanie 
do zaawansowanych kursów, np. szkoleń oferowanych przez firmę Bosch 
Rexroth w dziedzinie hydraulicznych zaworów sterujących (HTP-1), pomp 
i silników (HTPPu) bądź elektrotechnologii dla inżynierów. 
 

    

Przykładowe okna programu szkoleniowego „eHTG – Hydraulics basics” 

 
Szereg spółek i instytucji oświatowych korzysta z e-learningu w celu 
zapewnienia łatwego dostępu do szkoleń technicznych. Oparte na praktyce 
moduły e-learningu firmy Bosch Rexroth stanowią podstawę do dalszego 
poszerzania wiedzy, jak również mogą być traktowane jako podstawowy kurs 
z zakresu hydromechaniki. 
 
Internetowy program Drive & Control Academy firmy Bosch Rexroth obejmuje 
ponad 1500 stron treści szkoleniowych oraz dokumentów dostępnych 
w trzech językach: angielskim, niemieckim oraz chińskim.  
Duże zainteresowanie tego typu szkoleniami jest dla firmy Bosch Rexroth 
przesłanką do tworzenia kolejnych modułów szkoleniowych. Obecnie trwają 
prace nad szkoleniem z zakresu napędów elektrycznych i sterowań.   
Pod poniższym linkiem znajdą Państwo wersję próbną programu eHTG: 
 
http://www.boschrexroth.com/corporate/sub_websites/training/eLearnin
g/index.jsp 
 

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 38 400 pracowników osiągnęło w roku 2011 przychody w wysokości około 6,4 

mld euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

http://www.boschrexroth.pl/
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W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 5 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o., Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o., Holger Christiansen oraz Bosch-

Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział firmy Bosch wynosi 50 proc. 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Działy przedsiębiorstwa: 

Technika Motoryzacyjna, Technika Przemysłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie 

Budynków, w których zatrudnionych jest ponad 300 000 pracowników, odnotowały w 2011 

roku obrót w wysokości 51,5 mld euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH 

oraz przeszło 350 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem 

dystrybutorów, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. W roku 2011 Bosch 

przeznaczył ok. 4,2 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 patentów na całym 

świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i 

praktyczne rozwiązania. 

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

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Tomasz Domaszczyński 

Tel.: +48 22 738 1850 

E-Mail: tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl 

www.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. 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 



 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

Informacja prasowa 

 

 


