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Bezpłatne i szybkie projektowanie systemów 
montażowych za pomocą oprogramowania MTpro light 
firmy Bosch Rexroth 
 

 
Oprogramowanie do wspomagania projektowania MTpro light jest łatwe w obsłudze i 
dostępne do pobrania za darmo z naszej strony internetowej. Z jego pomocą użytkownicy 
mogą projektować konstrukcje ram, stanowiska pracy ręcznej i systemy transportowe. 

Łatwa obsługa dla początkujących bez znajomości programu CAD 

Oprogramowanie do wspomagania projektowania MTpro light firmy Bosch 
Rexroth ułatwia początkującym użytkownikom projektowanie konstrukcji ram, 
stanowisk pracy czy systemów transportowych. Dla zainteresowanych 
oprogramowanie MTpro light dostępne jest do pobrania w wersji podstawowej 
na naszej stronie internetowej. W ten prosty sposób użytkownicy mogą 
bezpośrednio zająć się projektowaniem i stworzyć listę niezbędnych 
komponentów do zamówienia w firmie Bosch Rexroth. 

Oprogramowanie MTpro light posiada całą gamę najbardziej popularnych 
produktów z zakresu techniki montażowej firmy Bosch Rexroth, takich jak 
profile aluminiowe i osprzęt, systemy rurowe serii EcoShape, stanowiska 
pracy ręcznej, jak i systemy przenośników transportowych VarioFlow 65 i 90. 
Program MTpro light dostępny jest w 5 wersjach językowych (niemieckiej, 
angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej). 
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Za pomocą aplikacji „drag and drop” oraz mechanizmu domyślnych połączeń 
i pozycjonowania, użytkownik tworzy projekt w bardzo krótkim czasie. 
Program generuje automatycznie listę komponentów do zamówienia, którą 
użytkownik może bezpośrednio przesłać do biura regionalnego firmy Bosch 
Rexroth. Dzięki temu oprogramowanie nadaje się dla tych wszystkich 
użytkowników, którzy chcą projektować w sposób szybki i prosty. 

W przypadku szerszych wymagań, jak np. bezpośrednie generowanie 
do systemów CAD lub indywidualna konfiguracja produktu lub dokumentacja, 
firma Bosch Rexroth oferuje pełną wersję oprogramowania MTpro na płycie 
DVD. Oprogramowanie do wspomagania projektowania MTpro light znajdą 
Państwo na stronie internetowej: www.boschrexroth.com/mtpro_light. 

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 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  

Kontakt dla czytelników: 

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

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

http://www.boschrexroth.com/mtpro_light
http://www.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 
PI 080014 

Tel.: +48 71 3647327 

E-Mail: pawel.krzesak@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 

 

 


