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Od 25 lat wprawiamy w ruch 
25-lecie firmy Bosch Rexroth w Polsce  

 

 
 

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. należąca do koncernu Bosch Rexroth 

AG już od lat sześćdziesiątych istnieje na rynku polskim. Dzięki 

zebranym doświadczeniom z własnych zakładów produkcyjnych z 

całego świata oraz szerokiej ofercie systemowej, firma jest w stanie 

zaoferować wydajne, precyzyjne, bezpieczne i energooszczędne 

rozwiązania z zakresu hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki w 

technice mobilnej, regulowanych napędów elektrycznych i sterowań 

oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu. Produkty i systemy 

Rexroth znajdują zastosowanie różnych gałęziach przemysłu, między 

innymi w budownictwie wodnym, energetyce, maszynach budowlanych, 

maszynach komunalnych i rolniczych, metalurgii, górnictwie oraz 

automatyzacji linii produkcyjnych. 

https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/grupy-produktow/hydraulika-przemyslowa/industrial-hydraulics-start-10
https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/grupy-produktow/hydraulika-mobilna/mobile-hydraulics-all-products-page-3
https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/grupy-produktow/napedy-elektryczne/electric-drives-and-controls-start-2
https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/grupy-produktow/technika-przemieszczen-liniowych/linear-motion-technology-29
https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/grupy-produktow/technika-montazu/assembly-technology-38
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"Od 25 lat wprawiamy w ruch" to motto przewodnie firmy Bosch Rexroth Sp. z 

o.o., która w tym roku obchodzi 25-lecie działalności w Polsce. Podczas 

rozwoju nowych produktów firma dba o wysoką jakość i efektywność swoich 

rozwiązań oraz o zrównoważony rozwój. To właśnie dzięki wysokiej jakości 

produktów i nowoczesności rozwiązań firma zyskała tak licznych klientów w 

Polsce, że w 1991 roku została podjęta decyzja o utworzeniu polskiego 

oddziału z centralą w Warszawie. 

 

Zespół doświadczonych specjalistów firmy Bosch Rexroth jest w stanie 

zaoferować kompleksowe usługi projektowe, wykonawcze, a także obsługę 

serwisową systemów napędu i sterowania przez cały cykl życia maszyny.  

Dzięki temu klienci firmy mogą ograniczyć własne zaangażowanie oraz czas 

jaki musieliby poświęcić na naprawę czy modernizację.  

 

Odpowiadając na rosnącą na rynku potrzebę rozwoju zawodowego oraz 

podniesieniem kwalifikacji specjalistów technicznych firma Bosch Rexroth 

jako The Drive & Control Company, oferuje profesjonalne szkolenia 

techniczne (tradycyjne i internetowe) umożliwiające poznanie wiedzy 

zarówno w teorii jak i w praktyce w laboratoriach szkoleniowych.   

 

 

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 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. 

http://www.boschrexroth.pl/
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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: 

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 
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) 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 

 

 

 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse

