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Informacja prasowa 

Elektroniczny system sterownia dla hydraulicznego 
napędu układu skrętu oraz układu podnoszenia 
platformy do transportu kontenerów na terminalach 
portowych 

 

Platforma podczas pracy (Źródło : Novatech) 

Firma Bosch Rexroth opracowała we współpracy z firmą Novatech 

elektroniczny system sterowania dla hydraulicznego napędu skrętu 

i hydraulicznego układu podnoszenia dla nowej platformy do transportu 

kontenerów o handlowej nazwie Flexmaster produkowanej w Novatech. 

Firma Novatech zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem oraz 

produkcją elementów, konstrukcji i urządzeń stalowych mających 

zastosowanie w energetyce, transporcie morskim a także w rolnictwie. 

Hydrauliczny układ sterowania napędem skrętu i podnoszenia składa się 

z bloku hydraulicznego M4-12 pracującego w układzie Load Sensing 

sterowanym elektro-proporcjonalnie bezpośrednio przez sterownik cyfrowy 

RC28-14 serii 30. Jednostka napędowa (pompa hydrauliczna) nie jest 

związana bezpośrednio z platformą lecz znajduje się na doczepianym do 

platformy ciągniku. Elementami wykonawczymi są siłowniki hydrauliczne 

skrętu oraz siłowniki hydrauliczne podnoszenia i poziomowania platformy. 

Wybór cyfrowej jednostki sterującej typu RC28-14 serii 30 firmy Bosch 

Rexroth dokonany został na podstawie ostrych wymagań klienta dotyczących 

precyzyjnej kontroli kąta skrętu platformy każdej ze sterowanych osi, kontroli 

wysokości podnoszenia platformy oraz niezawodności działania w trudnych 

warunkach pracy. 
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System sterowania elektronicznego został tak zaprojektowany, aby mógł być 

zainstalowany bezproblemowo na różnych typach platform w zależności od 

ilości osi sterowanych.  

Niezależny i w pełni kontrolowany układ skrętu osi na drodze elektronicznej 

umożliwia realizację różnych trybów pracy platformy poprawiając jej 

manewrowość. Operator ma do dyspozycji m.in. automatyczny tryb 

sterowanie wózkami jezdnymi podczas np. podjeżdżania platformy pod 

kontener lub tryb ręczny umożliwiającym operatorowi za pomocą joysticka 

korygowanie skrętu osi platformy. Możliwa jest też realizacja trybu tzw. 

„psiego chodu”. 

Podczas jazdy pojazdu układ sterowania elektronicznego za pomocą 

czujników skrętu Rexroth typu WS1 na bieżąco odczytuje aktualny kąt skrętu 

osi platformy i aktualny kąt skrętu ciągnika. Dane te przekazywane są do 

elektronicznej jednostki sterującej RC28-14/30 i na podstawie specjalnie 

opracowanego algorytmu korygowany jest kąt skrętu każdej z osi platformy. 

Dodatkowo podczas np. podjazdu platformy pod kontener analizowane są 

informacje z czujników zbliżeniowych, aby zapobiec kolizji platformy 

z kontenerem. 

W czasie transportu konieczna jest również funkcja podnoszenia 

i opuszczania (poziomowania) platformy. Również i w tym przypadku, 

sterownik elektroniczny RC28-14 przy użyciu odpowiednich czujników 

kontroluje podnoszenie na określoną, zaprogramowaną wysokość 

w zależności od trybu pracy. Detekcja ładunku odbywa się przy pomocy 

czujnika ciśnienia zainstalowanego w hydraulicznym siłowniku podnoszenia, 

a układ sterowania elektronicznego nie dopuszcza do przeciążenia platformy. 

Sterownik elektroniczny RC28-14 obok sterowania funkcjami hydraulicznymi, 

zawiaduje również innymi funkcjami maszyny takimi jak: układ hamulcowy 

platformy, układ smarowania, układ ładowania akumulatorów hydraulicznych 

i utrzymywania odpowiedniego ciśnienia hydraulicznego w hydraulicznym 

układzie roboczym oraz funkcja tzw. zasilania awaryjnego.  

Do komunikacji operatora z maszyną, monitorowania bieżących wskazań 

czujników i stanów awaryjnych oraz diagnostyki pojazdu zastosowano 

kolorowy wyświetlacz Bosch Rexroth o oznaczeniu DI3-STD/10. 
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Wyświetlacz umożliwia ponadto kalibrację zastosowanych czujników, zmianę 

parametrów platformy oraz zmianę dodatkowych funkcji sterowania 

specyficznych dla danego klienta. 

Zastosowanie elektronicznego układu sterowania platformy firmy Novatech 

za pomocą sterownika RC28-14 z sukcesem zrealizowano zakładane 

i wymagane przez klienta wymagania w zakresie jakości i precyzji sterowania 

platformą jak też niezawodności pracy maszyny. 

Ponadto zastosowanie elektroniki typu RC serii 30 umożliwia producentowi 

spełnienie wymagań norm DIN EN ISO 13849 dotyczących bezpieczeństwa 

maszyny. 

Platforma podczas pracy (Źródło : Novatech) 
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Geometria skrętu przy sterowaniu automatycznym 

 

Geometria skrętu przy sterowaniu ręcznym  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy systemu sterownia – wyświetlacz Di3 z wizualizacją procesu  
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Sterownik RC28-14 

 

Elementy systemu sterownia – blok hydrauliczny M4-12 

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 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 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. Krzysztof Szczeciak 

Tel.: +48 22 738 847 

E-Mail: krzysztof.szczeciak@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 

 

 


