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IndraControl VH2110 Multitouch – jednostka sterowania 
ręcznego firmy Bosch Rexroth 

 

Jednostka sterowania ręcznego firmy Bosch Rexroth jest systemem 

łatwym w obsłudze, ergonomicznym oraz opartym na koncepcji tabletu. 

Duży szeroki wyświetlacz IndraControl VH2110 zapewnia idealny wgląd 

do wnętrza maszyn. Operowanie nim jest intuicyjne dzięki gestom mulit-

touch, które umożliwiają wykorzystanie całkowicie nowych idei 

sterowania. Przetestowane funkcje posiadają certyfikaty 

bezpieczeństwa oraz wykazują maksymalną elastyczność zarówno w 

zdalnym jak i stacjonarnym użyciu. 

 

Ergonomiczny, odporny i bezpieczny 

 

Jednym z wymagań, które zostało ujęte w specyfikacji technicznej nowej 

jednostce IndraControl VH2110 jest prostsze, innowacyjne operowanie 

fabryką i maszynerią nawet w strefach podwyższonego ryzyka. Duży 10”, 

szeroki ekran pokazuje aplikacje HMI w przejrzysty sposób. Dzięki lekkiemu i 

ergonomicznemu projektowi urządzenia, pojemnościowy ekran pozwala na 

intuicyjne operowanie gestem bez powodowania zmęczenia operatora. Dzięki 

wyraźniejszej odporności oraz elastyczności systemu, IndraControl VH2110 

może być używana zarówno stacjonarnie jak i zdalnie, nawet w strefach 

bezpieczeństwa.  
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Cechy charakterystyczne produktu 

 

 Lekki, ergonomiczny, funkcjonalny, oparty na koncepcji tabletu 

moduł operatorski 

 Stacjonarne i mobilne użycie gwarancją elastyczności 

 Dobra widoczność za sprawą 10” TFT wyświetlacza w 

szerokim formacie o szklanej, chropowatej powierzchni 

 Proste i innowacyjne operowanie ekranem dotykowym dzięki 

funkcji multi-touch 

 Certyfikowane funkcje bezpieczeństwa dla bezpiecznego 

operowania 

 

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, 

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.   

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


 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

Informacja prasowa  

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Paweł Orzech 

Tel.: +48 22 738 1876 

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 

 

 


