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Informacja prasowa 

Bezpieczny oraz oszczędny proces montażu śrub 
Wykonywanie newralgicznych operacji dokręcania zgodnie z normą VDI/VDE 
2862 dzięki nowym wkrętarkom elektrycznym ErgoSpin CC  
 

 

Ręczne wkrętarki elektryczne z linii ErgoSpin CC firmy Bosch Rexroth zapewniają wysoką 

niezawodność procesu i długi czas pracy. Do programowania wkrętarek  używane jest 

oprogramowanie operacyjne BS350. 

Nowa linia produktów ErgoSpin CC firmy Bosch Rexroth umożliwia 

użytkownikom oszczędności przy wykonywaniu newralgicznych 

operacji wkręcania śrub zgodnie z normą VDI/VDE 2862: ergonomiczna 

wkrętarka elektryczna optymalizuje czas dokręcania i eliminuje 

dodatkowe procesy kontrolne. W porównaniu z wkrętarkami 

pneumatycznymi narzędzie firmy Bosch Rexroth umożliwia lepszą 

kontrolę wydajności i niezawodności, a w konsekwencji, większą 

niezawodność całego procesu. 

Aby było możliwe spełnienie wymagań dotyczących jakości i czasu trwania 

prac, elementy skręcane, śruba, moment obrotowy i kąt dokręcania muszą 

być idealnie dobrane. Operacje dokręcania, newralgiczne z funkcjonalnego 

punktu widzenia, to specjalność nowych ręcznych wkrętarek elektrycznych 

ErgoSpin CC. Są one zaprojektowane specjalnie do operacji kategorii B 

(średniego ryzyka) wg normy VDI/VDE 2862, osiągają wymagany moment 

poprzez kontrolę prądu sterownika. Do programowania urządzeń ErgoSpin 
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CC i korzystania z nich służy intuicyjne oprogramowanie operacyjne BS350 

firmy Bosch Rexroth. Zawiera ono narzędzia statystyczne do szczegółowej 

analizy danej operacji wkręcania. Zapobiega to błędom przy wkręcaniu, 

zmniejsza ilość braków, redukuje koszty napraw gwarancyjnych i zapewnia 

wysoki stopień kontroli procesu. Ponadto oprogramowanie to współpracuje ze 

wszystkimi wkrętarkami firmy Bosch Rexroth. 

Ergospin CC może przechowywać do 99 programów wkręcania, które można 

przypisywać do poszczególnych komponentów, na przykład za pomocą 

skanera kodów kreskowych. Dzięki temu wkrętarka ta może zastąpić kilka 

wkrętarek pneumatycznych, co w konsekwencji zwiększa przestrzeń i 

ogranicza koszty. W porównaniu z technologią sprężonego powietrza 

urządzenia ErgoSpin CC zmniejszają całkowity koszt eksploatacji o połowę i 

zużywają nawet do 95% mniej energii. Urządzenia są dostępne w zakresach 

pracy od 2,4 do 40 Nm i z maksymalną prędkością pracy do 1090 obrotów na 

minutę. 

Solidna konstrukcja wkrętarki zapewnia trwałość – w testach urządzenia 

wykonywały milion cykli pod pełnym obciążeniem, bez konieczności 

serwisowania. Jest to więc narzędzie bezpieczne i niezawodne nawet w 

trudnych warunkach, takich jak środowiska, w których używa się dużych ilości 

smarów. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt i niskie wibracje minimalizują 

zmęczenie użytkownika. W odróżnieniu od wkrętarek pneumatycznych 

urządzenie generuje niewielki hałas i eliminuje zagrożenia związane z 

przewodami sprężonego powietrza.  

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod 

marką 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 36 700 pracowników osiągnęło w roku 2013 przychody w wysokości około 5,7 

mld euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz 

https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska 

http://www.boschrexroth.pl/
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Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych 

danych, w roku 2013 około 281 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 

46,1 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji, 

dane za rok 2013 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2012). 

Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki 

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 

2013 Bosch zgłosił ponad 5 000 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 Orzech 

Bosch Rexroth, Polska 

Tel.: +48 602 395 996 

pawel.orzech@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 

mailto:pawel.orzech@boschrexroth.pl
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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 

 

 

 


