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Informacja prasowa 

Maksymalne bezpieczeństwo 
Wyjątkowa funkcja bezpieczeństwa w rozwiązaniu Bosch Rexroth dla 

walcarek w przemyśle gumowym została ponownie zweryfikowana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe rozwiązania Bosch Rexroth w walcowniach Grupy Hutchinson  zapewniają  

zwiększone bezpieczeństwo operatorów   

Układy napędowe Hägglunds, dostępne obecnie w ofercie firmy Bosch 

Rexroth, już od ponad 15 lat dostarczane są do walcarek w zakładach 

produkcyjnych przemysłu gumowego Grupy Hutchinson. Le Joint 

Français, spółka zależna Grupy Hutchinson z Saint-Brieuc we Francji, 

doceniła niedawno niezrównaną fachowość firmy Bosch Rexroth w 

dziedzinie rozwiązań z zakresu napędów i sterowania poprzez wybór 

układu napędowego Hägglunds na potrzeby modernizacji jednej ze 

swoich walcarek. Doskonałe efekty działania funkcji zatrzymania 

awaryjnego, zaimplementowanej w dostarczonym układzie, zostały 

także ponownie zweryfikowane, zdecydowanie przekraczając 

oczekiwania ze strony Le Joint Français. 

W celu generalnego zmodernizowania walcarki do produkcji gumy, firma Le 

Joint Français (spółka zależna Grupy Hutchinson) postawiła na 

doświadczenie i wiedzę firmy Bosch Rexroth. Modernizacja polegała na 

wymianie napędu elektromechanicznego na bezpośredni, hydrauliczny układ 

napędowy Hägglunds. 

PI 070025 

©
B

o
sc

h
 R

ex
ro

th
 A

G
 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 

Rozwiązanie napędowe Hägglunds zapewniło walcarce w pełni regulowaną 

prędkość napędu oraz wymaganą przepisami funkcję zatrzymania 

awaryjnego dla maksymalnego bezpieczeństwa personelu.  W sytuacji 

awaryjnej walce muszą być w stanie się jak najszybciej zatrzymać. Wymogi 

bezpieczeństwa przedstawione przez Le Joint Français były bardziej 

restrykcyjne niż te zdefiniowane w obowiązującej normie europejskiej 

EN1417 i wymagały zatrzymania walców w zakresie kąta mniejszego niż 30°. 

Działanie funkcji zatrzymania awaryjnego zostało sprawdzone podczas 

rozruchu urządzenia, który potwierdził zatrzymanie awaryjne w zakresie kąta 

około 3°. Wynik ten znacznie przekroczył docelowe wymagania Le Joint 

Français i dowiódł, jak wysokie standardy można osiągnąć w zakresie 

bezpieczeństwa. Według obecnie obowiązującej normy urządzenie musi 

zatrzymać się awaryjnie w zakresie kąta mniejszego niż 1 radian, czyli około 

57°, co odpowiada w przybliżeniu 350 mm. Zainstalowany nowy układ 

napędowy Hägglunds zatrzymuje się w zakresie 3°, co stanowi tylko około 18 

mm. 

Wiodące i doświadczone firmy, takie jak Bosch Rexroth, koncentrują się na 

postępach w szeroko pojmowanym zakresie wydajności i produktywności. 

Rozwiązania technologiczne i ekspercka wiedza techniczna, jaką dysponuje 

firma Bosch Rexroth przełożyły się w tym przypadku na wysokie wyniki w 

obszarze bezpieczeństwa, które odgrywają kluczową rolę w działalności 

przemysłowej. 

W celu zmodernizowania walcarki do produkcji gumy firma Bosch Rexroth 

zaproponowała kompleksowe rozwiązanie, składające się 

z wysokomomentowych i wolnoobrotowych silników hydraulicznych 

Hägglunds, zaworów zatrzymania awaryjnego, akcesoriów montażowych 

i hydraulicznej jednostki napędowej, a także zapewniła wsparcie techniczne 

podczas montażu i rozruchu. W celu ograniczenia przestojów produkcyjnych 

prace modernizacyjne trwały jedynie tydzień. 

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. 
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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 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Arkadiusz Bręk 

Tel.: +48 61 816 77 69 

E-Mail: arkadiusz.brek@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 

http://www.boschrexroth.pl/
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Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


