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Mechatroniczny System Modulowy MMS Rexroth 

Mając na uwadze potrzeby dydaktyczne szkół i uczelni technicznych 
w zakresie sterowania i napędów firma Bosch Rexroth przygotowała 
pakiet propozycji modułowych zestawów dydaktycznych MMS.  

Zestaw MMS składa się z 4 modułów tworzących symulację linii 
automatycznego procesu montażu:  

 magazynu półproduktów, 
 podajnika i prasy pneumatycznej, 
 podajnika i prasy hydraulicznej, 
 magazynu gotowych produktów.  

W opcji wyposażenia dostępna jest również sprężarka. Każdy z modułów ma 
niezależne zasilanie pneumatyczne i elektryczne.  Każdy z nich wyposażony 
jest w niezależny sterownik L20, który można połączyć w sieć interfejsem 
Profibus DP. Taka konfiguracja umożliwia uzyskanie dużej elastyczności 
w zakresie dydaktyki – pracę na pojedynczych modułach lub na całym 
zestawie.  
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Szeroka gama zastosowanych elementów pneumatycznych i elektrycznych, 
techniki przemieszczeń liniowych, serwonapędów, sensoryki oraz techniki 
montażowej, poparta teorią i ćwiczeniami praktycznymi pozwala na uzyskanie 
szerokiej wiedzy z zakresu mechatroniki. Zestaw MMS posiada następujące 
główne zespoły: 

 urządzenie testujące półwyroby, 
 robot w układzie kartezjańskim, 
 portal do przenoszenia zmontowanych wyrobów, 
 moduł obrotowy, 
 manipulator do transportu wyrobów, 
 prasa do łączenia elementów, 
 pozycjoner do składowania gotowych wyrobów, 
 sterowniki L20 z rozszerzeniem wejść wyposażone w firmware 
do programowania, 
 zespoły przygotowania sprężonego powietrza AS2. 

Zestaw wyposażony jest w literaturę dydaktyczną zarówno dla studenta, jak 
i prowadzącego ćwiczenia.  

Konstrukcja mechaniczna poszczególnych modułów jest bardzo sztywna 
i wykonana jest z estetycznych profili aluminiowych. Ponadto wyposażona 
jest w podwozie na kółkach z blokadą umożliwiającą unieruchomienie 
po szybkiej zmianie położenia zestawu. Każdy moduł posiada specjalne 
zaczepy z zaciskami służącymi do połączenia sąsiednich modułów.  

Panel sterujący znajdujący się na każdym module wyposażony jest w szereg 
przycisków zadających sekwencję ruchów poszczególnych podzespołów oraz 
w przycisk STOPu awaryjnego. Prasa hydrauliczna zawiera kompaktowy 
zasilacz umożliwiający uzyskanie w siłowniku odpowiedniej siły do procesu 
montażu.  

Zestaw MMS stanowi doskonałe narzędzie dydaktyczne przygotowujące 
do obsługi mechatronicznych stanowisk przemysłowych. Jest wygodny 
w obsłudze i bezpieczny.  Dzięki niemu można poznać zagadnienia związane 
z automatyką urządzeń, sterowaniem, transmisją danych, wyszukiwaniem 
błędów połączeń elektrycznych i pneumatycznych. W przypadku zakupu 
pełnego zestawu firma Bosch Rexroth organizuje dla uczelni kilkudniowe 
szkolenie z zakresu budowy, obsługi i programowania poszczególnych 
modułów. Zalety tego sprzętu zostały docenione na Politechnice 
Rzeszowskiej, która zakupiła pełny zestaw MMS w roku 2011.  
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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 

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 ponad 300 000 

pracowników, według wstępnych danych odnotowały w 2011 roku obrót w wysokości 51,4 mld 

euro. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 350 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 

2011 Bosch przeznaczył ponad 4 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 100 

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  

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Ireneusz Jakubowski  

Tel.: +48 22 7381870 

Fax: +48 22 7588735 

E-Mail: ireneusz.jakubowski@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 
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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 

 

 


