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Prowadnica szynowa wałeczkowa RSHP 
Znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża precyzja 

 

Prowadnica szynowa wałeczkowa RSHP  

Wysokowydajne obrabiarki wymagają wysokowydajnej prowadnicy 

szynowej: dzięki szynom i wózkom prowadzącym najnowszej generacji 

z opatentowanym systemem elementów tocznych najcięższe ładunki 

można przemieszczać w bardzo precyzyjny i płynny sposób. Gwarantuje 

to uzyskanie najlepszych wyników obróbki i optymalnej jakości 

wykończenia powierzchni. 

Opatentowany system elementów tocznych zapewniający wyniki o 

najwyższej precyzji 

Dzięki nowej generacji prowadnic szynowych wałeczkowych RSHP firma 

Bosch Rexroth rozszerza swoją ofertę o szynę i wózek prowadzący, które 

poprzez szczególnie spokojne zachowanie podczas ruchu umożliwiają 

optymalną jakość i najwyższą precyzję.  Opatentowany system elementów 

tocznych zapewnia ruchy o najwyższej precyzji. Dzięki temu można otrzymać 

najlepsze wyniki i nieosiągalną do tej pory jakość wykończenia powierzchni w 

procesie obróbki skrawaniem. Zoptymalizowany kanał smarny zezwala na 

dłuższe okresy międzyserwisowe oraz ułatwia wybór typu, zmniejszając 

liczbę wariantów o 67%.  
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Korzyści płynące ze szczególnych właściwości produktu 
 

 Opatentowany system elementów tocznych, który zapewnia ruch o 
najwyższej precyzji  

 Zoptymalizowany kanał smarny dla minimalnego zużycia oleju i 
dłuższych okresów międzyserwisowych 

 67% mniej wariantów wyboru wózków w celu szybszego i prostszego 
wyboru typu i redukcji magazynowania stanów magazynowych 

 Wysoka sztywność i żywotność ze znacznie  wyższą nośnością 
statyczną i dynamiczną 

 

Kluczowe dane techniczne 

 Nośność: od 30 300 N do 295 900 N 

 Maksymalna prędkość: 4,0 m/s 

 Maksymalne przyspieszenie: 150 m/s2 

 Smarowanie: olej/smar 

 Zakres temperatury otoczenia: ‒10°C do +80°C 

 

 

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. 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Adam Piękoś 

Tel.: +48 17 865 86 07 

E-Mail: adam.piekos@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 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 


