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Informacja prasowa 

Nowy planetarny mechanizm śrubowy 
Mocniejszy, ale jednocześnie bardziej kompaktowy i cichy  

 
 

Dzięki całkowicie nowej konstrukcji w postaci planetarnego mechanizmu 

śrubowego PLSA (Planetary Screw Assembly) firma Bosch Rexroth poszerza 

swoją ofertę w zakresie mechanizmów śrubowych przeznaczonych do 

szybkiego przemieszczania dużych ciężarów. Ta typoseria obejmuje nakrętki 

cylindryczne i kołnierzowe , jak również wałki z gwintem o różnych średnicach 

i skokach. Wartości nośności dynamicznej do 231 kN oraz nośności 

statycznej do 475 kN przy jednocześnie małej przestrzeni zajmowanej przez 

tę konstrukcję oraz ograniczeniu generowanego przez nią hałasu, pozwalają 

na jej wykorzystanie w różnych aplikacjach i otwierają przed nią zupełnie 

nowe obszary zastosowań. 

Planetarne mechanizmy śrubowe mają swoje zastosowanie głownie w takich 

obszarach jak: obrabiarki, wtryskarki do tworzyw sztucznych, robotyka, 

technika medyczna, urządzenia do przemysłu papierniczego, przemysł 

motoryzacyjny, czy przemysł opakowaniowy. 

Zaletą tego produktu jest cicha praca, wysokie prędkości (nawet do 50 

m/min.), duże nośności (do 231kN w przypadku nośności dynamicznych oraz 

do 475 kN w przypadku nośności statycznych), wysokie wydajności, 

kompaktowa konstrukcja, duża liczba powierzchni kontaktowych,  co 

w efekcie zwiększa nośności i żywotność   a także dostawa kompletnego 

mechanizmu z napięciem wstępnym. Mechanizmy te osiągają wysokie 

dokładności pozycjonowania i powtarzalności również przy niewielkich 

zakresach pracy. Lekki bieg zespołu zapewniony jest dzięki obracającym się 

w nakrętkach planetom. Innowacyjna technika uszczelnień wydłuża przerwy 
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między przesmarowywaniem nakrętki. Dzięki tej zalecie Klient nie ponosi 

dużych kosztów związanych z konserwacją produktu.  

Planetarne mechanizmy śrubowe dostępne są w pięciu wielkościach. Seria 

obejmuje nakrętki toczne kołnierzowe i cylindryczne. Aktualnie śruby 

(wyłącznie rolkowane) dostarczane są w różnych średnicach i skokach:  

20x5R, 30x5R, 30x10R, 48x5R i 48x10R. Końce śrub obrabiane są według 

propozycji katalogowych. W ofercie znajdują się także liczne 

ułożyskowania końców śrub.    Połączenie wyżej wymienionych 

mechanizmów planetarnych z serwonapędami Bosch Rexroth daje układ 

mechatroniczny, który może być porównywalny siłą do cylindrów 

hydraulicznych. 

Właściwości charakterystyczne: 

 Duża nośność dzięki licznym i rozległym powierzchniom styku 

 Cichobieżność dzięki elementom planetarnym 

 Mała przestrzeń potrzebna na zabudowanie całej konstrukcji 

poprzez ściślejsze upakowanie elementów składowych 

 Obniżone zapotrzebowanie na środki smarne oraz przyjazność 

dla środowiska naturalnego poprzez zastosowanie trwałych i 

skutecznych uszczelek 

 Dostępne są różne formy konstrukcyjne nakrętek 

 Ekonomiczne rozwiązanie dzięki zastosowaniu walcowanych śrub 

pociągowych 

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. 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.pl 

http://www.boschrexroth.pl/
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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 440 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.pl 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Sławomir Kołecki 

Tel.: +48 71 3647323 

E-Mail: slawomir.kolecki@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) 275 55 00, 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. Tyniecka 17, 52-407 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/

