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Konfigurowalne systemy przemieszczeń liniowych i 
mechanizmy śrubowo-toczne gotowe w kilka dni 

 

Dostawa z fabryki w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych: indywidualnie konfigurowane 

systemy przemieszczeń liniowych objęte programem GoTo Europe (szybka dostawa 

produktów) firmy Bosch Rexroth.  

Bosch Rexroth rozszerza program szybkich dostaw GoTo (szybka 

dostawa produktów) o konfigurowalne systemy przemieszczeń 

liniowych i mechanizmy śrubowo-toczne. Producent gwarantuje 

dostawę zmontowanych zgodnie z indywidualną specyfikacją modułów 

w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych. Program GoTo obejmuje 

najczęściej zamawiane przez klientów konfiguracje. 

Czas to pieniądz, w dzisiejszym przemyśle bardziej niż kiedykolwiek. Ze 

względu na duże wahania popytu przedsiębiorstwa coraz częściej wymagają 

krótkiego czasu realizacji podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Wymaga 

to ciągłego skracania terminów dostaw przez producentów maszyn i 

elementów automatyki. Program GoTo –(szybka dostawa produktów) spełnia 

oczekiwanie krótkiego czasu realizacji dostaw. Firma Bosch Rexroth dwa lata 

temu włączyła najczęściej zamawiane komponenty techniki przemieszczeń 

liniowych do programu GoTo i dostarcza takie zamówienia w ciągu 3-5 dni. 

Niedawno rozszerzono program również o systemy przemieszczeń liniowych, 
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dla których czas dostawy z fabryki wynosi 10 dni. To samo dotyczy 

mechanizmów śrubowo-tocznych, które projektanci  

i nabywcy mogą zestawiać indywidualnie wybierając żadaną długość, skok 

śruby, typ nakrętki czy obróbkę końców. 

Produkty objęte programem GoTo można znaleźć w katalogach GoTo na 

stronie internetowej www.boschrexroth.pl/goto. W celu dobrania 

odpowiedniego, zgodnego z wymaganiami, systemu przemieszczeń liniowych 

projektanci i nabywcy mogą skorzystać z internetowych narzędzi do 

konfigurowania. Konfigurator umożliwia wybór wszystkich szczegółów modułu 

od opcji zespołu napędowego (śruby tocznej lub napędu pasowego 

zębatego) poprzez rozmiar systemu, skok użyteczny, silnik i sposób jego 

montażu po typ stolika i czujniki. W każdym kroku konfigurator pokazuje, czy 

wybrana konfiguracja jest objęta programem GoTo. Użytkownik może 

wyświetlić dane i charakterystyki wydajności poszczególnych produktów oraz 

pobrać dane CAD we wszystkich popularnych formatach za pomocą 

odpowiedniego odsyłacza.  

Poza systemami przemieszczeń liniowych firma Bosch Rexroth oferuje pełne 

portfolio produktów od gotowych do zainstalowania osi po rozwiązania 

wieloosiowe do niemal wszystkich aplikacji typu montaż i manipulacja w 

różnych sektorach przemysłu.  

Program GoTo gwarantujący szybką dostawę produktów obejmuje oprócz  

produktów z zakresu techniki przemieszczeń liniowych zarówno komponenty 

hydrauliczne, napędy elektryczne i elementy sterowania, jak również technikę 

montażu. 

Katalogi wszystkich produktów objętych programem GoTo można znaleźć na 

stronie internetowej www.boschrexroth.pl/goto. 

Internetowe narzędzia do konfigurowania systemu przemieszczeń liniowych 

dostępne są na stronie: www.boschrexroth.de/config-ls 

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 

http://www.boschrexroth.pl/goto
http://www.boschrexroth.pl/goto
http://www.boschrexroth.de/config-ls
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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. Adam Piękoś 

Tel.: +48 608 640 561 

E-Mail: adam.piekos@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 

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

 

 


