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Większa elastyczność przy składaniu i pakowaniu 
Winkler + Dünnebier: Maksymalna elastyczność dzięki technologii 

zdecentralizowanych napędów firmy Bosch Rexroth 

 

Maszyna FLOWTOS o modułowej konstrukcji wykorzystywana do produkcji papierowych chusteczek 
higienicznych Winkler + Dünnebier 

 
Winkler + Dünnebier z siedzibą w Neuwied (Niemcy) jest jednym z 
najbardziej znanych producentów maszyn do wytwarzania papierowych 
chusteczek higienicznych. System FLOWTOS jest w stanie wytwarzać na 
dwóch liniach produkcyjnych 4600 chusteczek na minutę, włącznie z ich 
higienicznym zapakowaniem. W+D uzyskuje oszczędność czasu, miejsca 
oraz kosztów m.in. dzięki modularnej konstrukcji wykorzystującej 
serwonapędy IndraDrive Mi bez szafek sterowniczych.  

 

Światowa produkcja papierowych chusteczek higienicznych wynosi ponad 100 

mln pakietów dziennie. Maszyny do ich wytwarzania muszą się cechować nie 

tylko bardzo dużą szybkością, lecz także maksymalną elastycznością 

niezbędną do produkcji różnych chusteczek w różnych opakowaniach, 

odpowiednio do wymagań poszczególnych klientów na rosnącym światowym 

rynku. Maszyna FLOWTOS charakteryzuje się modułową konstrukcją, 

wykorzystującą zdecentralizowane serwonapędy firmy Bosch Rexroth. Dzięki 

temu maszyna umożliwia przetwarzanie różnego rodzaju mas włóknistych, a 

także zmianę liczby chusteczek w pakiecie i liczby pakietów w opakowaniu 

zbiorczym. Ponadto maszyna udostępnia specjalną metodę składania 

chusteczek w pakietach standardowych oraz pakiecikach podróżnych.  

 

Technologia napędów bez szafek sterowniczych zapewnia maksymalną 

elastyczność dzięki modułowej budowie. Wielkość chusteczek i ich liczba w 

pakiecie mogą być konfigurowane naciśnięciem jednego przycisku dzięki 
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serwonapędom IndraDrive Mi bez szafek sterowniczych, wyposażonym w 

układy sterowania ruchem IndraMotion MLC, także produkcji firmy Bosch 

Rexroth. Wszystkie napędy są połączone szeregowo jednym kablem, który 

zawiera zarówno przewody zasilające, jak i sterujące. Pozwala to nie tylko 

zmniejszyć pracochłonność instalacji i długość kabli, lecz także uprościć i 

przyśpieszyć proces wymiany oprzyrządowania oraz wdrożenia modułów 

maszyny u klienta. Nie jest także potrzebna kosztowna klimatyzacja, gdyż 

napędy o stopniu ochrony IP65 rozpraszają swobodnie ciepło do otoczenia. 

Serwonapędy służą ponadto jako zdecentralizowane punkty podłączenia 

wejść/wyjść. Czujniki mogą być podłączane bezpośrednio do kontrolerów 

serwomechanizmów. Komunikacja pomiędzy centralnym systemem 

sterowania, kontrolerami osi, czujnikami i wejściami/wyjściami odbywa się 

poprzez magistralę automatyzacji Sercos. 

 

Zdecentralizowane serwonapędy firmy Bosch Rexroth 

 

Trudne zastosowanie 

 

Modularny, wydajny system do wytwarzania papierowych chusteczek 

higienicznych.  

 

Pomysłowe rozwiązanie 

 

Łatwa instalacja dzięki modularnej konstrukcji z serwonapędami bez szafek 

sterowniczych.  
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Potwierdzenie  

 

„Dzięki konsekwentnej modularyzacji naszych systemów oszczędzamy czas, 

miejsce i koszty” — Joachim Loock, Winkler + Dünnebier 

 

Technologie użyte w rozwiązaniu  

 Serwonapędy IndraDrive Mi bez szafek sterowniczych  

 Układy sterowania ruchem IndraMotion MLC  

 Magistrala automatyzacji Sercos ptional bullet points 
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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.pl 

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 

*Wyniki finansowe za rok 2014 nie obejmują byłych spółek joint-venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 

(obecnie BSH Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive Steering GmbH), 

które zostały w całości przejęte przez Grupę Bosch.   

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Romuald Lis 

Tel.: +48 (22) 738 1941 

E-Mail: romuald.lis@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

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

 

 


