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Rozwiązania pod klucz do napędu przenośników 
taśmowych.
Wydajność w każdych warunkach 

 
 

Dostarczenie dowolnego surowca z miejsca na miejsce jest zwykle 

trudniejsze, niż by się wydawało. Ładowanie, rozładowywanie i 

transport nakładają szczególne wymagania dla maszyn i urządzeń. 

Rozwiązania napędowe firmy Bosch Rexroth można łatwo 

dostosowywać zarówno do realizowanego zadania, jak i do ładunku.  

 

Zaprojektowane do ciężkiej pracy 

Nasze systemy napędów bezpośrednich Hägglunds udostępniają wysoki rozruchowy moment 

obrotowy i możliwość jego długotrwałego utrzymania w fazie rozruchu..  

Zastosowanie rozwiązań napędowych Hägglunds w przenośnikach umożliwia ich 

uruchamianie w dowolnych warunkach obciążenia i długotrwałą pracę pod dużym 

obciążeniem. 

Ponadto można uruchamiać i zatrzymywać przenośnik bez ograniczeń tak często, jak to 

konieczne. 
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Zwiększenie produktywności — w trybie ciągłym 

Poprzez ograniczenie naprężeń w mechnizmach, łańcuchach i pasach nasze systemy 

umożliwiają zwiększenie dostępności przenośników. Nasze odporne na trudne warunki i 

niezawodne rozwiązania napędu i sterowania są zaprojektowane do pracy w wymagającym 

środowisku, a ciągły rozwój naszych produktów i rozwiązań zapewnia najwyższą wydajność w 

ambitnych zastosowaniach, z jakimi mamy do czynienia teraz i będziemy mieć do czynienia w 

przyszłości. 

Globalny partner, wsparcie na miejscu 

Zarówno w przypadku kompletnych rozwiązań napędu, jak i modernizacji już 

używanego sprzętu klienci zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc. 

Chcemy być Państwa partnerem, a to oznacza dogłębne zrozumienie 

Państwa działalności i udostępnienie Państwu całego zasobu naszego 

doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, wszystko w celu dostarczenia 

Państwu optymalnych rozwiązań o najwyższej dostępności. 

Odpowiedzialność za całe rozwiązanie to również odpowiedzialność za jego 

każdy, nawet najmniejszy element. W tym przypadku oznacza to oryginalne 

części i wsparcie skrojone na miarę. Firma Bosch Rexroth jest gwarantem 

jakości i oferuje kompleksowe rozwiązania, tak że mogą Państwo zaspokoić 

wszelkie potrzeby produkcyjne u jednego dostawcy. 

Nasza globalna organizacja oferuje usługi projektowe, instalacyjne i 

serwisowe wszędzie na świecie. Oznacza to, że świadczymy szybkie i dobrze 

skoordynowane wsparcie w zakresie ofertowania, prac instalacyjnych oraz 

prac serwisowych na miejscu i pomocy technicznej, gdzie i kiedy jest ono 

potrzebne. 

Łatwość modernizacji 

Gdy trzeba zwiększyć produkcję, można z łatwością przy minimalnych 

zakłóceniach procesu produkcyjnego dodać kolejne elementy lub dopasować 

te istniejące w modułowej architekturze systemu napędu i uzyskać optymalne 

rezultaty. 

Dostarczamy i instalujemy systemy napędu przenośników oparte na silnikach 

hydraulicznych Hägglunds od ponad 30 _lat. Zgromadzone na przestrzeni 

dekad doświadczenie umożliwia nam dogłębne zrozumienie, jak 
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skonfigurować poszczególne elementy, aby uzyskać najwyższą wydajność 

przenośnika. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Jeżeli chodzi o relację wydajności do masy, nasze rozwiązania zawsze  wiodły prym w swojej 

klasie. Teraz poszliśmy o krok dalej, wprowadzając nowąserię silników hydraulicznych 

Hägglunds. Wszystkie modele bez względu na rozmiar  mają największy stosunek momentu 

obrotowego do masy na świecie. Klienci używający dowolnych naszych produktów w 

naturalny sposób korzystają z całego  zasobu wiedzy zgromadzonej w naszym procesie 

ciągłego rozwoju. 

 

 

 
5 głównych zalet systemów napędów hydraulicznych 
 

Sterowanie momentem obrotowym 

 

Przestrzeń  

 

Oszczędność miejsca 
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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 400 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.   

Uruchamianie i zatrzymywanie bez ograniczeń 

Niezawodność 

Maksymalny czas dostępności 

 
 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
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Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Arkadiusz Bręk 

Tel.: +48 61 816 77 69 

E-Mail: arkadiusz.brek@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 

 

 


