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Rolf Najork nowym Prezesem Zarządu firmy Bosch 
Rexroth AG 
 

 Z dniem 1 lutego 2016, Rolf Najork objął funkcję przewodniczącego 
zarządu Bosch Rexroth 

 Wraz z wygaśnięciem kontraktu, poprzednik dr Karl Tragl po 16 latach 

kończy współpracę z firmą 

Lohr – Z dniem 1 lutego 2016, Rolf Najork (53) objął stanowisko 

przewodniczącego zarządu oraz będzie odpowiedzialny za rozwój w 

firmie Bosch Rexroth. Jego poprzednik dr Karl Tragl (53) jednocześnie 

zakończył współpracę z firmą Bosch Rexroth.  

Rolf Najork przed podjęciem współpracy z firmą Bosch Rexroth obejmował 

funkcję dyrektora generalnego Heraeus Holding GmbH oraz był 

odpowiedzialny za sektor produkcji, zakupów i rozwoju. Wcześniej zajmował 

również stanowiska zarządcze w firmach Ford i Getrag, po ukończeniu 

studiów inżynierii mechanicznej na RWTH Aachen. Jako członek zarządu 

Automotive był odpowiedzialny za działy E-mobility, Mechatronics oraz za 

badania i rozwój w grupie Schaeffler.  

 

Dr Karl Tragl z dniem wygaśnięcia kontraktu, 31 stycznia 2016 roku, 

zakończył współpracę z firmą Bosch Rexroth. Pan Tragl był członkiem 

zarządu od 2008 roku, zaś od połowy 2010 roku objął funkcję prezesa 

zarządu firmy Bosch Rexroth AG. Dr Karl Tragl związany był z firmą od 2000 

roku, kiedy to objął odpowiedzialność za serwis w segmencie rynku 

Automatyzacja Przemysłu. W 2003 roku Pan Tragl dołączył do zarządu 

jednostki biznesowej Electric Drives & Controls Bosch Rexroth AG, a w 2004 

roku objął funkcję przewodniczącego tej jednostki.  

 

"Dziękujemy Panu Tragl za jego wysoki poziom zaangażowania na różnych 

szczeblach w firmie Bosch Rexroth. Dr Karl Tragl przyczynił się znacząco do 

rozwoju Przemysłu 4.0 w firmie, do przygotowania rynków wschodzących, 

takich jak Afryka oraz pomyślnej realizacji dużych projektów. Ponadto w ciągu 

ostatnich lat, Pan Tragl wprowadził niezbędne środki, aby dostosować firmę 

do jej kluczowej działalności. Życzymy mu wszystkiego najlepszego w jego 

przyszłych przedsięwzięciach", mówił prezes Rady Nadzorczej dr Werner 

Struth. "Z Panem Najork, jednocześnie zyskujemy wysokie kwalifikacje 

poparte wiedzą z naszych gałęzi przemysłu, w których działa nasza firma." 
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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. 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 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. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na 

całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2015 Bosch 

zgłosił ok. 5 400 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 

Kontakt dla czytelników: 

Magdalena Chmielewska 

tel.: +48 (22) 738 18 80 

magdalena.chmielewska@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 

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

 

 

 


