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Informacja prasowa  

Niezawodne i ekonomiczne zgrzewanie stali i aluminium 
Firma Bosch Rexroth jest sprawdzonym partnerem w dziedzinie zgrzewania 

aluminiowych nadwozi samochodowych 

 

Dzięki zastosowaniu rozwiązań systemowych firmy Bosch Rexroth producenci samochodów 

po raz pierwszy mogą niezawodnie zgrzewać aluminiowe nadwozia po kosztach zbliżonych do 

zgrzewania nadwozi stalowych. 

Producenci samochodów coraz częściej projektują lekkie konstrukcje w 

celu zmniejszenia wagi pojazdów i zredukowania zużycia paliwa. Ten 

trend wymusza zmiany w metodach budowy nadwozi samochodowych. 

Coraz częściej stosowanym materiałem jest aluminium i producenci 

samochodów zmuszeni są rozwijać kompetencje w dziedzinie jego 

zgrzewania. Firma Bosch Rexroth jest jedynym dostawcą na świecie, 

który umożliwia efektywne kosztowo zgrzewanie aluminium przy 

jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

procesu. Dzięki zastosowaniu rozwiązań systemowych firmy Bosch 

Rexroth producenci samochodów po raz pierwszy mogą niezawodnie 

zgrzewać aluminiowe nadwozia samochodów po kosztach zbliżonych 

do zgrzewania nadwozi stalowych. 

Dotychczas stosowane metody łączenia elementów aluminiowych -  takie jak 

nitowanie - są znacznie droższe niż zgrzewanie punktowe. Adaptacyjny 
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kontroler do zgrzewania aluminium opracowany przez firmę Bosch Rexroth 

nie tylko uwzględnia właściwości fizyczne materiału, ale również umożliwia 

pełne monitorowanie procedury zgrzewania i sterowanie nim w całym 

procesie. Ogranicza to koszty, ponieważ do tej pory producenci musieli 

wykonywać kontrolę jakości zgrzewu po jego wykonaniu jako osobny krok 

procesu. 

Nowa funkcja oprogramowania firmy Bosch Rexroth, STC Teach (Sheet 

Thickness Combination – kombinacja grubości blach), umożliwia szybkie 

uruchomienie aplikacji zgrzewania. Ta funkcja umożliwia producentom 

samochodów optymalizację procesów zgrzewania w warunkach 

laboratoryjnych jeszcze przed rozpoczęciem produkcji, niezależnie od 

materiału i dla kombinacji blach o różnych grubościach. Parametry są 

wprowadzane do bazy danych, w której producent przechowuje informacje o 

wszystkich używanych kombinacjach zgrzewanych blach. Przy 

konfigurowaniu nowych stacji zgrzewających lub przy uruchamianiu produkcji 

nowych modeli pojazdów wszystkie zakłady tego producenta na całym 

świecie mają dostęp do tych parametrów. Wystarczy skopiować odpowiednie 

zestawy danych do kontrolerów zgrzewających, aby błyskawicznie uruchomić 

produkcję seryjną. 

Ponadto producenci samochodów mogą zaoszczędzić cenną przestrzeń i 

zredukować długość kabli, czyli elementów wymaganych dotychczas dla 

stacji zgrzewających rozmieszczonych w wielu miejscach procesu konstrukcji 

nadwozi. Nowy kontroler zgrzewania oporowego firmy Bosch Rexroth łączy w 

sobie kontroler procesu zgrzewania i kontroler zacisku zgrzewadła 

napędzanego serwosilnikiem w jednej kompaktowej jednostce. Szafy 

dostarczane przez Bosch Rexroth posiadają klasę szczelności IP 54, mogą 

więc być umieszczane znacznie bliżej procesu zgrzewania niż wcześniejsze 

modele. Firma Bosch Rexroth oferuje kompletne szafy zgrzewające w wersji 

do zawieszenia, wolnostojącej lub do instalacji na szafie robota. 

Bosch Rexroth jest solidnym partnerem dla producentów samochodów od 

ponad 60 lat i oferuje obszerny zestaw ekonomicznych i niezawodnych 

rozwiązań zgrzewających – również do zgrzewania aluminium. 

Dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów rozwiązania zgrzewające 

firmy Bosch Rexroth uzupełnia szeroka oferta transformatorów, które 

spełniają wszystkie wymagania stawiane przez przemysł motoryzacyjny. 

Spełnią one także wymagania dla praktycznie wszystkich zastosowań 

zrobotyzowanych. Funkcja monitorowania poprawności działania 
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transformatora, kompaktowa obudowa i niewielka waga gwarantują korzyści 

ekonomiczne.  

Bosch Rexroth jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod marką Rexroth 

firma oferuje ponad 500 000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy 

i sterowania. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach przemysłowych, do maszyn 

samojezdnych oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Bosch Rexroth 

jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje komponenty 

i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 

37 735 pracowników osiągnęło w roku 2012 przychody w wysokości około 6,54 mld euro. 

 Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. W roku 2012 około  

306 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości 52,5 mld euro. Z początkiem 

roku 2013 wprowadzono podział na 4 działy przedsiębiorstwa: Techniki Motoryzacyjnej, 

Technologii Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia 

Budynków. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 360 spółek zależnych 

i regionalnych w ok. 50 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 stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 

2012 Bosch przeznaczył ok. 4,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 4 800 

patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia ludzi, oferując im 

innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym 

świecie technologia jest „bliżej nas”. 

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch 

Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział 

firmy Bosch wynosi 50 proc. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl  

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Marek Gaj 

Tel.: +48 660 409456 

E-Mail: marek.gaj@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.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) 865 86 07, 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. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


