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5 rzeczy, bez których branża może się obejść w 2025 
roku  
 

Nieco ponad dziesięć lat temu w wielu firmach podawano w wątpliwość, 

czy wydatki związane z Internetem kiedykolwiek się zwrócą. Dziś każde 

przedsiębiorstwo, które nie korzysta intensywnie z technologii 

internetowych, byłoby odcięte od swoich klientów i dostawców. 

„Dyskutowanie o sensie koncepcji Przemysłu 4.0 jest bezcelowe. 

Integracja technologii produkcji i rozwiązań informatycznych nastąpi 

szybciej, niż sobie wyobrażamy”, mówi dr Karl Tragl, prezes zarządu 

Bosch Rexroth AG. „Dlatego musimy teraz krok po kroku badać 

możliwości techniczne i sprawnie wdrażać to, co okaże się przydatne”. 

Karl Tragl jest pewien, że taki ewolucyjny proces doprowadzi w pewnym 

momencie do powstania rewolucyjnych modeli biznesowych, podobnie 

jak to się stało w przypadku Internetu u progu nowego tysiąclecia.  

Za dziesięć lat branża produkcyjna będzie z tego powodu wyglądać zupełnie 

inaczej. Wiele technologii i przepływów pracy uznawanych dzisiaj za oczywiste 

przejdzie do historii. Przedstawiamy pięć rzeczy, o których w 2025 roku 

prawdopodobnie mało kto będzie jeszcze pamiętać.  

Ustalone okresy konserwacji  

Dzisiaj okresowe prace konserwacyjne obejmują zapobiegawczą wymianę 

elementów bez względu na to, czy jest ona konieczna, czy nie. W 2025 roku 

maszyny i instalacje będą na bieżąco informować o swoim stanie 

eksploatacyjnym i zapotrzebowaniu na konserwację przez Internet.  
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Drukowana dokumentacja eksploatacyjna  

Utrzymywanie aktualnej drukowanej dokumentacji eksploatacyjnej to uciążliwy 

proces. W 2025 roku kroki, jakie musi wykonać pracownik w związku z 

obrabianym elementem, będą prezentowane w postaci trójwymiarowych 

hologramów. Instrukcje będą uwzględniać znajomość języków i poziom 

umiejętności pracownika.  

Różnego rodzaju elementy operatorskie  
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Obecnie od operatora oczekuje się znajomości różnych paneli 

wykorzystujących różne interfejsy użytkownika. W 2025 roku operatorzy i 

serwisanci będą posługiwać się jednym, spersonalizowanym urządzeniem 

operatorskim. Będą za jego pomocą uzyskiwać dostęp do wszystkich 

urządzeń, do których będą mieć odpowiednie uprawnienia. 

Modernizacja instalacji w związku ze zmianami wyrobów  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziś modernizacja instalacji w celu wytwarzania nowych wyrobów pociąga za 

sobą ogromne nakłady czasowe i finansowe. W 2025 roku obrabiane elementy 

będą powiązane ze swoimi wirtualnymi obrazami i będą automatycznie 

informować maszyny, jakie zadanie należy w związku z nimi wykonać. 

Automatyczne dopasowywanie instalacji będzie się odbywać poprzez 

zastosowanie modułowego oprogramowania.  
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Osobna kontrola jakości po wykonaniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola jakości już gotowych wyrobów i związane z nią pracochłonne 

przeróbki są nadal powszechne. W 2025 roku inteligentne moduły i maszyny 

będą oceniać i dokumentować jakość już w trakcie procesu. Będą również 

monitorować zadania wykonywane ręcznie w procesie, wskazywać 

pracownikom popełniane błędy i podejmować działania naprawcze. 

 

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 

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, 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Paweł Orzech 

Tel.: +48 22 738 18 76 

E-Mail: pawel.orzech@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/

