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Konferencja inżynierii lądowej i wodnej

Uczestnicy konferencji zwiedzali Śluzę Rędzin, Jaz Janowice I Jaz Wrocław

Od 1994 roku Bosch Rexroth Sp. z o.o. projektuje, buduje, dostarcza
i uruchamia zarówno systemy napędów hydraulicznych na stopniach
wodnych i śluzach na Odrze, Nysie i Wiśle, jak i napędy ramp RORO
i mostów zwodzonych w kraju i za granicą. Firmy budowlane zlecające
te prace firmie Bosch Rexroth oraz użytkownicy końcowi przekonani są
o niezawodności jej rozwiązań, wysokiej jakości siłowników
hydraulicznych i agregatów oraz sprawności w montażu instalacji
prowadzonych przez firmę, o czym świadczą kolejne zamówienia
składane w Bosch Rexroth Polska. Nieprzypadkowo więc organizację
międzynarodowej konferencji dotyczącej inżynierii lądowej i wodnej
powierzono polskiej spółce Bosch Rexroth.
W konferencji, która odbyła się w dniach 23-25 września br., udział wzięło
kierownictwo tej branży z centrali firmy Bosch Rexroth z Lohr w Niemczech i
Boxtel w Holandii, przedstawiciele krajowych organizacji firmy Bosch Rexroth
z Polski, Rosji, Czech, Węgier i Rumunii oraz partnerzy handlowi z Litwy,
Bułgarii, Serbii, Słowenii i Słowacji.
Przed gośćmi z innych państw Bosch Rexroth Polska mogła pochwalić się
swoimi osiągnięciami i zaproponować pomoc w przygotowaniu projektów.
Prezentacje kolegów z branży Civil Engineering z Lohr oraz z fabryki w Boxtel
produkującej wielkogabarytowe siłowniki hydrauliczne dotyczyły projektów
oraz nowych rozwiązań technicznych wykonanych przez firmę Bosch Rexroth
na całym świecie. Prezentacje potencjału i dotychczasowych dokonań
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przedstawione przez uczestników z poszczególnych krajów pokazały, że jeśli
chodzi o napędy hydrauliczne w branży inżynierii lądowej i wodnej firma
Bosch Rexroth jest liderem i ma wiele do zaoferowania swoim klientom.
Program konferencji obejmował ponadto zwiedzanie budowli wodnych z
napędami Rexroth. Zwiedzono Śluzę Rędzin, Jaz Janowice i Jaz Wrocław.
Goście byli pod wrażeniem i budowli, i napędów. Byli również zaskoczeni
tym, że w Polsce na Odrze i Nysie prowadzonych jest tak dużo inwestycji
wodnych, oraz że w ciągu jednego dnia można obejrzeć większość
stosowanych rozwiązań technicznych. Wymagania BHP na budowlach
zobowiązały uczestników wydarzenia do posiadania sprzętu ochrony
osobistej, stąd cała grupa świetnie prezentowała się w białych kaskach i
żółtych kamizelkach odblaskowych.
Gdy zakończy się rządowy program ODRA 2006 obejmujący modernizację
Odry i Nysy, a firma Bosch Rexroth zakończy dostawy napędów na kolejne
budowle wodne, z przyjemnością zorganizuje następną konferencję, aby
zaprezentować dalsze osiągnięcia.
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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
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E-Mail: tomasz.domaszczynski@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
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