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Barwna różnorodność 
 

 
 

W ciągu jednej godziny na całym świecie produkuje się tysiące szminek. 

Na takich liniach produkcyjnych wykorzystywany jest system 

przenośników łańcuchowych Rexroth VarioFlow, który dostarcza 

materiały do produkcji w sposób nieprzerwany. 

Po raz pierwszy szminkę zaprezentowali francuscy producenci perfum 

podczas Wystawy Światowej w 1883 r. w Amsterdamie. Mieszanka oleju 

rycynowego, wosku pszczelego oraz łoju sarniego była zawinięta w bibułkę i 

z pewnością nie była przedmiotem codziennego użytku. Obecnie szminka 

jest najpopularniejszym wyrobem kosmetycznym na świecie. 

Różnorodność na fundamencie idei 

W początkowym okresie wystarczyła szminka w kolorze czerwonym, 

natomiast dzisiaj kobiety mają do wyboru szeroki zakres barw i konsystencji. 

Uzyskanie tak różnorodnych wyrobów wymaga elastycznego procesu 

produkcji. Największe firmy branży kosmetycznej polegają na całkowicie 

zautomatyzowanych systemach o w pełni modularnej konstrukcji. 

Rozwiązania firmy Bosch Rexroth znajdują zastosowanie m.in. w maszynach 

do odlewania szminek firmy Wackerle GmbH. Dzięki modułowej budowie ww. 

maszyn użytkownicy mogą szybko zmienić ich konfigurację i dopasować do 

nowego wyrobu. Każdy moduł wyposażony jest w serwomotory firmy Bosch 

Rexroth, urządzenie napełniające, tandemowe stanowisko pomiarowe 

wykorzystujące cztery różne technologie odlewania oraz same wymienne 

formy odlewnicze, których liczba może wynosić do 360, zależnie od 

specyfikacji klienta. Kompletna linia zapewnia szerokie i różnorodne opcje 

procesu produkcji, od podawania i precyzyjnego pomiaru składników, 

poprzez dostarczanie części mechanicznych szminki, opalanie 

ukształtowanego sztyftu w celu uzyskania idealnego połysku, naklejanie 

etykiet na rurki, stanowiska kontroli jakości, do pakowania wyrobu przed 

wysyłką. 

Delikatność połączeń 
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System VarioFlow firmy Bosch Rexroth zapewnia oszczędność energii i 

miejsca, a także umożliwia szybki, a jednocześnie delikatny transport łatwych 

do uszkodzenia sztyftów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. Gładko 

powierzchniowy łańcuch przemieszczający przenośnik przedmiotów systemu 

z prędkością 25 m na minutę gwarantuje płynne przejście pomiędzy 

stanowiskami przy znikomych wibracjach. Decyzję o zastosowaniu systemu 

VarioFlow podjęto ze względu na dużą wartość siły rozciągającej w łańcuchu, 

wynoszącą 1250 N, oraz jego szerokość wynoszącą do 65 mm. Takie 

parametry gwarantują zgodność ze specyfikacją użytkową systemu. 

Odpowiednie w każdych warunkach 

Rozbudowany „zestaw konstrukcyjny” systemu VarioFlow umożliwia 

zastosowanie go we wszystkich systemach najnowszej generacji. Dzięki 

długości przenośnika wynoszącej do trzydziestu metrów i zastosowaniu 

programu firmy Bosch Rexroth do obliczania długości łańcucha, możliwe jest 

udzielenie pełnej gwarancji dopasowania linii przenośnika do linii 

produkcyjnej. 

System transportowy VarioFlow zapewnia oszczędność energii i miejsca, a także umożliwia 

szybki, a jednocześn ie delikatny transport łatwych do uszkodzenia sztyftów pomiędzy 

poszczególnymi stanowiskami 
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Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth 

firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy 

i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn 

samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. 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 

37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro. 

 Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około  

306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem 

roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, 

Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia 

Budynków. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych 

i regionalnych w ok. 50 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów 

serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć 

sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 

2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 

patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im 

innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym 

świecie technologia jest „bliżej nas”. 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: 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. 

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

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Paweł Krzesak 

Tel.: +48 71 364 7327 

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 
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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 

 

 


