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Rozwiązania z jednej ręki: 
Elektronika i hydraulika do maszyn samojezdnych  
 

 
 

Firma Bosch Rexroth w zakresie maszyn samojezdnych oferuje 

dedykowany zestaw komponentów i systemów do układów napędowych 

i sterujących. Elektronika odgrywa w nich coraz większą rolę. Od wielu 

lat wprowadzamy na rynek elementy i układy elektroniczne spełniające 

bardzo rygorystyczne normy i wymagania producentów maszyn, które 

optymalnie dopasowane są do naszych komponentów hydraulicznych i 

napędowych. Dlatego nasza oferta jest unikatowa w skali światowej. 

Firma Bosch Rexroth oferuje modelowe rozwiązania praktycznie 

dla wszystkich maszyn samojezdnych, w szczególności 

dla maszyn budowlanych, pojazdów użytkowych, maszyn 

rolniczych i leśnych oraz maszyn do transportu bliskiego 

i pojazdów specjalnych. Nasze zalety takie jak: niezawodność, 

ekonomiczność, wytrzymałość i wyjątkowa łatwość obsługi 

utrwaliły naszą pozycję globalnego lidera rynku. 

 

Gwarancja jakości Bosch 

 

Urządzenia elektroniczne do zastosowań mobilnych pracują w ekstremalnych 

warunkach. Muszą być odporne na czynniki powodujące zakłócenia, takie jak 

drgania, wstrząsy, skrajne temperatury lub promieniowanie 
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elektromagnetyczne. Dlatego używamy w nich wyłącznie komponentów 

spełniających rygorystyczne normy jakościowe firmy Bosch. 

 

Najlepsze komponenty to nie wszystko. Jako część Grupy Bosch mamy 

dostęp do najwyższej klasy wiedzy specjalistycznej w dziedzinie systemów 

elektronicznych do pojazdów samochodowych. Nasza elektronika mobilna 

jest produkowana na tych samych taśmach montażowych, co podobne 

rozwiązania do przemysłu samochodowego. W fazie tworzenia nowego 

produktu każdy komponent jest poddawany rygorystycznym testom na 

stanowiskach wibracyjnych, w komorach temperaturowych, laboratoriach pól 

zakłóceń i komorach mgły solnej. Klienci mogą więc polegać na naszych 

systemach elektronicznych nawet w najtrudniejszych warunkach. 

Pod względem jakości Bosch jest bezkompromisowy. 

 

Doradztwo to nasza mocna strona 

 

Firma Bosch Rexroth oferuje swoim klientom współpracę dostosowaną do 

potrzeb danej aplikacji w zakresie optymalnego doboru urządzeń 

elektronicznych oraz najkorzystniejszego połączenia z elementami 

hydraulicznymi i napędowymi. Nasi inżynierowie wspierają klientów na 

rożnych etapach procesu, od wyboru komponentów po programowanie i 

symulację. Dzielą się swoją wiedzą w zakresie projektowania, 

programowania, integracji i optymalizacji. Nasze rozwiązania są tworzone w 

ścisłej współpracy z klientami i zoptymalizowane pod kątem konkretnych 

zastosowań. Dzięki właściwie dopasowanym komponentom nie ma 

konieczności stosowania dodatkowych interfejsów czy dodatkowych 

elementów w układach hydraulicznych i elektronicznych. Pozwala to 

zaoszczędzić czas i pieniądze. 

 

Najważniejsze zalety naszych rozwiązań: 

 Urządzenia elektroniczne przeznaczone do maszyn samojezdnych są 

doskonale dopasowane do elementów hydraulicznych stosowanych w 

układach napędu jazdy, układach roboczych, układach napędu wentylatora 

 Dzięki solidności i wytrzymałości mogą pracować w ekstremalnych 

warunkach 

 Systemy są optymalizowane we współpracy z klientem pod kątem 

maksymalnej sprawności 

 

 

 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 
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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 2015 roku 

obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku 

obrót w wysokości 70 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. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi 

podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 

współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. 

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 oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Krzysztof Soboń 

tel.: +48 (22) 738 18 60 

krzysztof.sobon@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 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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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) 275 55 09 
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 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

 


