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Cichy i szybki w montażu system przenośników 
VarioFlow plus  
 
Oszczędzaj czas i pieniądze z systemem VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth 

 

Nowy system przenośników łańcuchowych VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth jest prosty w 

montażu, elastyczny i cichy.  

Linie produkcyjne, montażowe i pakujące muszą obsługiwać coraz 

mniejsze serie, dużą liczbę wariantów produktu oraz umożliwiać częste 

zmiany ustawień. Z tego względu używane w produkcji systemy 

przenośników łańcuchowych muszą umożliwiać łatwy montaż i 

konfigurację. Krótkie czasy reakcji i wprowadzania produktów na rynek 

stanowią dużą przewagę konkurencyjną dla producentów maszyn i 

produktów powszechnego użytku. 

 

System VarioFlow plus został zoptymalizowany pod kątem krótkiego czasu 

wprowadzania produktów na rynek. Dzięki systemowi przenośników 

łańcuchowych użytkownicy mogą w prosty sposób konfigurować 

indywidualne, zajmujące mało miejsca rozwiązania do wszechstronnych i 

zaawansowanych zastosowań transportowych przeznaczonych do pracy 

również w szczególnie wymagających warunkach.  
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W przypadku tego typu systemów krytyczne znaczenie ma również 

cicha praca. 

Niski poziom hałasu emitowanego przez nowy system przenośników 

łańcuchowych w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia komfortu 

pracy. Firma Bosch Rexroth osiągnęła cichą pracę systemu dzięki 

zoptymalizowanym właściwościom łańcuchów i użyciu szyn ślizgowych z 

mocowaniem bocznym. Te rozwiązania gwarantują jednocześnie zwiększoną 

odporność na zużycie oraz szybki i niezawodny montaż. 

Nowy system przenośników łańcuchowych VarioFlow plus firmy Bosch 

Rexroth spełnia wszystkie te wymagania, odpowiadając oczekiwaniom 

użytkowników wszystkich możliwych branż. 

Oferujemy szereg standardowych komponentów  cechujących się pełną 

wymiennością i modułowością, które spełniają wymagania różnych 

zastosowań już w wersji podstawowej. Aby uprościć wybór i właściwą 

kombinację podzespołów, firma Bosch Rexroth oferuje oprogramowanie 

MTpro z programem Layout Designer, które umożliwia projektowanie 

przenośników (w tym zaawansowanych systemów wieloprzenośnikowych i 

stacji roboczych), wybieranie elementów oraz eksportowanie wyników do 

oprogramowania CAD.  

Jeszcze więcej cennego czasu można zaoszczędzić w trakcie uruchamiania: 

inteligentne rozwiązanie napędowe pozwala na ogromną swobodę 

planowania poprzez możliwość określenia pozycji pracy silnika u klienta. 

System przenośników łańcuchowych VarioFlow plus firmy Bosch Rexroth 

składa się z elementów o uniwersalnym zastosowaniu, które mogą być 

używane niezależnie od szerokości systemu. Nowa szerokość rozstawu 

wynosi 120 mm. Zmniejsza to zapotrzebowanie na części zamienne. Stabilny 

łańcuch jest odporny na siły rozciągające do 1250 N. Powierzchnia łańcucha 

jest prawie zamknięta, co umożliwia bezpieczny i niezawodny transport nawet 

najmniejszych części.  

System obejmuje różne układy przenośników i jest dostępny w sześciu 

szerokościach  oraz dwóch wersjach materiałowych łańcucha: podstawowej 

wersji aluminiowej i wersji ze stali nierdzewnej w przypadku wyższych 

wymagań dotyczących warunków higienicznych ( na przykład w przemyśle 

spożywczym), gdzie firma Bosch Rexroth stosuje elementy wykonane z 

materiałów spełniających wymagania agencji FDA. 
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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 

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 Krzesak 

Tel.: +48 71 364 73 27 

E-Mail: pawel.krzesak@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

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

 

 


