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Informacja prasowa 

Wielofunkcyjny układ sterowania dla systemów 
hydraulicznych i elektrycznych 
IndraMotion MLC łączy wiedzę z zakresu techniki płynów i układów 

hydraulicznych 

 

System sterowania ruchem IndraMotion MLC w pełni wykorzystuje zalety hydrauliki dzięki 

wstępnie zaprogramowanemu aplikacyjnemu know-how.  

Najnowsza wersja IndraMotion MLC firmy Bosch Rexroth udostępnia 

otwarty system sterowania ruchem zapewniający prostą automatyzację 

napędów hydraulicznych, elektrycznych i hybrydowych. Wykorzystuje 

w pełni otwarte standardy komunikacyjne, takie jak np. Sercos III, który 

oparty jest na Ethernecie i który umożliwia komunikację w czasie 

rzeczywistym. IndraMotion MLC obsługuje zarówno scentralizowane jak 

i zdecentralizowane systemy automatyki. Skalowalny system pozwala 

na modułową rozbudowę ilości napędów hydraulicznych nawet do 64 

osi dla jednej jednostki sterującej. Jednakże liczba osi może być 

zwiększona niemal bez ograniczeń dzięki zastosowaniu Sercos III.  

IndraMotion MLC łączy w sobie otwarty standard PLC, zgodny z IEC 61131-

3, z wydajnym i zaawansowanym systemem sterowania ruchem. System 

posiada dedykowane bloki funkcyjne do układów hydraulicznych, dzięki 

czemu możliwe jest oddzielenie części związanej z napędami hydraulicznymi 

od pozostałej części systemu. Takie podejście ułatwia projektowanie 

i uruchomienie oraz eksploatację i diagnostykę w wysoko wydajnych 
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rozwiązaniach maszynowych. Użytkownicy mogą w łatwy i komfortowy 

sposób uruchamiać zarówno napędy elektryczne, jak i hydrauliczne czy 

hybrydowe, używając do tego celu tylko jednego oprogramowania - 

IndraWorks. Wszystkie istotne parametry procesu są zapisywane przez 

moduł szybkich wejść/wyjść, opracowany specjalnie pod kątem systemów 

hydraulicznych.  

Ethernetowy standard Sercos III, przeznaczony do pracy w czasie 

rzeczywistym, zapewnia odpowiednio szybką komunikację pomiędzy 

sterownikiem, napędami i modułami wejścia/wyjścia, co pozwala systemowi 

zarządzać wszystkimi urządzeniami w sposób wysoce dynamiczny, zarówno 

w architekturze scentralizowanej, jak i zdecentralizowanej. Do zadań 

niewymagających łączności w czasie rzeczywistym można użyć 

standardowych protokołów Fieldbus i Ethernet. 

System sterowania ruchem IndraMotion MLC w pełni wykorzystuje zalety 

hydrauliki dzięki wstępnie zaprogramowanemu aplikacyjnemu know-how. 

Najlepsze w swojej klasie sterowniki do pozycjonowania, synchronizacji, siły, 

kontroli zamiennej siła/droga oraz hamowania uzależnionego od pozycji, 

zapewniają wszystkie funkcje niezbędne w hydraulice. Realizacja 

synchronizacji oparta jest o wszystkie podstawowe zasady, a także 

o różnorodne warianty aktywne i pasywne. Użytkownik musi w tym celu 

wybrać tylko odpowiedni algorytm. Jednocześnie otwarta architektura 

sterowania zapewnia producentom maszyn szeroką swobodę 

w wykorzystaniu własnej wiedzy z zakresu regulacji zarówno do generowania 

wartości zadanej jak i implementacji własnych modeli regulatorów.  

Dodatkowo do języków programowania zgodnych z założeniami IEC 61131-3 

firma Bosch Rexroth udostępnia programowanie sekwencyjne, zapewniając 

komfortową możliwość realizacji zadań cyklicznych i sekwencyjnych 

z wykorzystaniem wspólnego języka. Utrzymane przy tym jest klarowne 

rozgraniczenie zadań sterownika PLC i Motion Control.  

Opracowane przez firmę Bosch Rexroth programowanie sekwencyjne 

przeznaczone do rozwiązań elektrohydraulicznych pozwala na zachowanie 

przejrzystości również w złożonych projektach. Dzięki temu programiści mogą 

szybko i w prosty sposób realizować skomplikowane aplikacje hydrauliczne.  

Co więcej, IndraMotion MLC zawiera zintegrowane narzędzie diagnostyczne 

WinView, które zostało opracowane przez firmę Bosch Rexroth w celu 

ułatwienia szybkiej lokalizacji problemu oraz optymalizacji procesu. Narzędzie 

to ma możliwość zapisywania w czasie rzeczywistym zmiennych PLC oraz 
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procesu w maksymalnie 100 kanałach pomiarowych z jednoczesnym 

zapisywaniem mierzonych wartości w pamięci PC. Ułatwia to analizę 

sporadycznie występujących w maszynie błędów i przyspiesza proces 

ponownego rozruchu po awarii.  

Sterowniki firmy Bosch Rexroth oferują także możliwość dodania modułów 

wejść/wyjść. Pozwalają one na zwiększanie w rozwiązaniach 

scentralizowanych liczby obsługiwanych napędów hydraulicznych 

(w zestawach po cztery), spełniając wszystkie wymagania typowe dla 

układów hydraulicznych, takie jak odporność na zwarcie lub przeciążenie. 

Moduły wejść/wyjść mogą także przejąć zadanie odczytu położenia, ciśnienia 

i sterowania zaworami proporcjonalnymi. W scentralizowanych układach 

sterowania IndraMotion MLC może obsługiwać do 32 osi, natomiast 

w układach zdecentralizowanych - do 64 osi.  

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 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółek: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. 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 

http://www.boschrexroth.pl/
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Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Marek Gaj 

Tel.: +48 660 409 456 

E-Mail: marek.gaj@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 

 

 


