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Energooszczędna automatyka w napędach o mocy 
megawatów  
Nowe napędy elektryczne dużej mocy firmy Bosch Rexroth: od 110 kW do 4 

MW 

 

Wydajne energetycznie i bezpieczne nawet przy wysokich poziomach mocy: napędy 

elektryczne dużej mocy firmy Bosch Rexroth  

 

Wysoka sprawność energetyczna i bezpieczeństwo mają wpływ na 

wybór stosowanych napędów także na najwyższych poziomach mocy. 

Nowa seria napędów elektrycznych dużej mocy firmy Bosch Rexroth 

obejmuje rozwiązania napędowe o mocy od 110 kW do 4 MW. 

Odpowiada to na przykład mocy napędu potrzebnej do uciągnięcia 

pociągu towarowego o długości nawet 700 m. Nowe napędy oferują 

szereg możliwości zwiększenia sprawności energetycznej, na przykład 

poprzez zwrot energii do sieci zasilającej. Jednocześnie wbudowana 

funkcja bezpieczeństwa Safety on Board zapewnia optymalną ochronę 

operatora i maszyny. 

 

W przypadku formiarek, wtryskarek, urządzeń wykorzystywanych w 

metalurgii czy przy przemieszczaniu materiałów często potrzebne jest 

uzyskiwanie dużych sił, a co się z tym wiąże, duża moc napędów takich 

maszyn. Jednak nawet w tych sytuacjach klienci oczekują zwiększenia 
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Informacja prasowa  

wydajności energetycznej, które umożliwia redukcję kosztów operacyjnych. 

Nowe napędy elektryczne dużej mocy firmy Bosch Rexroth umożliwiają 

użytkownikom maszyn redukcję poboru mocy nawet rzędu kilku megawatów, 

a przez to zwiększenie produktywności. 

W nowych napędach firmy Bosch Rexroth wykorzystane zostało 

doświadczenie zdobyte podczas rozwijania systemu Rexroth 4EE. Są one 

zoptymalizowane pod kątem wydajności, działają odpowiednio do 

zapotrzebowania i umożliwiają odzyskiwanie energii na różne sposoby. W 

systemach wieloosiowych napędy umożliwiają wykorzystanie energii 

hamowania w ramach zestawu napędów połączonych magistralą DC. 

Ponadto można zwrócić nadmiar energii do sieci. Użytkownicy mają do 

dyspozycji dodatkowe opcje oszczędności: wdrożenie koncepcji 

magazynowania energii potencjalnej i energii rotacyjnej oraz funkcję 

oprogramowania Smart Energy Mode. Dodatkowo systemy chłodzenia 

powietrzem i cieczą umożliwiają rozpraszanie i wykorzystywanie 

wytwarzanego ciepła na różne sposoby. Napędy elektryczne dużej mocy 

firmy Bosch Rexroth są dostępne w wersjach od 110 kW do 500 kW. 

Równoległe połączenie maksymalnie 8 urządzeń umożliwia uzyskanie 

napędu o mocy maksymalnie 4 MW. 

Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa Safety on Board zapewnia poziom 

bezpieczeństwa zgodny z dyrektywami maszynowymi. Upraszcza to 

projektowanie i umożliwia modułową konstrukcję rozwiązań, ponieważ nie 

jest konieczna dodatkowa nadrzędna jednostka sterująca kontrolująca 

poziom bezpieczeństwa. Napędy elektryczne dużej mocy są również 

wyposażone w certyfikowane funkcje bezpieczeństwa Safe Torque Off i Safe 

Motion. 

Opcjonalne wbudowane oprogramowanie Motion Logic udostępnia szereg 

specyficznych dla konkretnych zastosowań funkcji technologicznych do 

realizacji skoordynowanych przemieszczeń wieloosiowych. Umożliwiają one 

realizację nawet skomplikowanych przemieszczeń w maksymalnie 10 osiach. 

Umożliwia to producentom maszyn ekonomiczną automatyzację. 

Zdecentralizowana konstrukcja zmniejsza obciążenie nadrzędnej jednostki 

sterującej, a w wielu przypadkach wręcz eliminuje konieczność jej użycia. 

Zestaw funkcji oprogramowania wbudowanego i elementów jednostki 

sterującej w napędach elektrycznych dużej mocy jest spójny z funkcjami 

oprogramowania napędów rodziny IndraDrive i udostępnia wszystkie ich 

funkcjonalności. Upraszcza to łączenie napędów z całego zakresu mocy od 

100 W do 4 MW. Interfejsy Multi-Ethernet i Multi-Encoder umożliwiają łatwą 

integrację z różnymi architekturami automatyki. 
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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. Marek Gaj 

Tel.: +48 660 409456 

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 

http://www.boschrexroth.pl/
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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 

 

 


