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Informacja prasowa 

Voxeljet: trwała precyzja druku 3D w technice liniowej 
firmy Bosch Rexroth 
Precyzja w trzech wymiarach 

 
 

Założona w 1999 r. w niemieckim Friedberg spółka voxeljet AG należy 

dziś do czołowych dostawców technologii wytwarzania addytywnego. 

Wraz z otwartą w 2014 r. filią w Stanach Zjednoczonych 

przedsiębiorstwo produkuje kilka różnych modeli drukarek 3D, w tym 

przemysłową wersję wielkoformatową. Niezwykłą precyzję i trwałość 

produkty firmy voxeljet zawdzięczają w dużej mierze zintegrowanym 

układom liniowym i profilowanym prowadnicom szynowym firmy Bosch 

Rexroth. 

Druk 3D rewolucjonizuje procesy wytwarzania na wiele sposobów: umożliwia 

ultraprecyzyjne wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych kształtów z 

podcięciami cicho i czysto, bez marnowania materiału czy stosowania 

chłodzących środków smarnych. Głowica drukarki porusza się w układzie 

kartezjańskim wzdłuż dokładnie określonych ścieżek nad skrzynią wypełnioną 

piaskiem lub granulatem. Ponad 10 000 mikroskopijnych dysz natryskuje na 

granulki środek nieorganiczny, który wiąże je, budując warstwa po warstwie 

elementy np. dla przemysłu motoryzacyjnego. Aby uzyskać żądaną precyzję i 

stabilność procesu drukowania, voxeljet AG korzysta ze zintegrowanych 

układów liniowych firmy Bosch Rexroth zbudowanych z profili aluminiowych i 

układów prowadnic szynowych kulkowych BSHP o dużej trwałości i precyzji. 

Szybka i wysoce precyzyjna 

Głowica drukująca w modelu VX1000 waży 20 kg i jest przemieszczana w osi 

Y za pomocą suwnicy bramowej z dwoma modułami liniowymi Bosch Rexroth 

MKR-080-NN-2 z napędami pasowymi zębatymi, osiągając prędkość 

maksymalnie 1 m/s. W osi X moduł liniowy MKK-080-NN-2 z napędem 

śrubowo-tocznym ułatwia pozycjonowanie głowicy drukującej z 
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powtarzalnością 0,005 mm. Skrzynia z piaskiem jest przemieszczana w osi Z 

za pomocą układu prowadnic szynowych kulkowych. Układy bezluzowych 

prowadnic rolkowych zapewniają mikroprzemieszczenia od 100 do 350 μm i 

obsługują duże obciążenia do 400 kg. Jeszcze większą precyzję można 

uzyskać za pomocą modułu liniowego MKR-080-NN-2 z wbudowanym 

układem pomiarowym IMS-I, który będzie testowany w najbliższej 

przyszłości. Ta konfiguracja umożliwia pozycjonowanie głowicy drukującej z 

powtarzalnością +/-0.25 μm; do tej pory było to możliwe wyłącznie przy 

użyciu liniału optycznego. 

 

Postawione zadanie:  
 
Potężne, trwałe i ekonomiczne 
drukarki 3D o wysokiej precyzji. 

Inteligentne rozwiązanie: 
 
Zintegrowane, nadzwyczaj 
trwałe moduły liniowe firmy 
Bosch Rexroth ułatwiają 
pozycjonowanie z dużą 
dokładnością w osiach X i Y. 

Efekt: 

 
„Nasze maszyny są w ruchu przez 

całą dobę i jest dla nas niezmiernie 

ważne, żeby wszystkie elementy 

działały precyzyjnie i trwale. Możemy 

przy tym polegać na doświadczeniu 

firmy Bosch Rexroth.” 

Bastian Heymel, voxeljet AG 
 

Wdrożone  rozwiązania: 
 Moduły liniowe firmy Bosch Rexroth  

 MKR-080-NN-2 z napędami pasowymi zębatymi i MKK-080-NN-2 z napędami śrubowo-tocznymi 
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Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu oraz odnawialnych źródeł 

energii. Doświadczenie to wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, 

indywidualnych rozwiązań systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom 

kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni 

oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 

krajach, osiągnęło w 2014 roku obroty w wysokości 5,6 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 

33 700 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.com 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 360 00 

pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku 

obrót w wysokości 49 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 400 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 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 stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch 

zgłosił ok. 4 600 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla 

świata zintegrowanego w internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość 

życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest 

„bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.p l   

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Paweł Krzesak 

Tel.: +48 71 364 73 27 

E-Mail: pawel.krzesak@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 

file://bosch.com/dfsrb/DfsDE/DIV/DC/DC/mkt/BR-MKT/BR-MKT1/04_Basisinformationen/4.01_Basispresseunterlagen/08_Vorlagen/2012_neu/www.boschrexroth.com
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.p/
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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 

 

 


