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Od przemysłu ciężkiego do automatyzacji produkcji 
 
 

 

Kolejka podwieszana KPCS 148 firmy Becker Warkop o napędzie spalinowym z 

hydraulicznymi uk ładami jazdy, napędu wentylatorow, napędu osprzętu dodatkowego  

i funkcjami dodatkowymi (zwalnianie hamulcow postojowych, docisk rolek napędowych, 

sterowanie funkcjami Diesla) 

Biuro Regionalne Katowice jest jednym z trzech pierwszych biur 

utworzonych w Polsce w 1991 r. Początkowo swoim zasięgiem 

działalności pokrywało całą Polskę południową, lecz w miarę tworzenia 

biur we Wrocławiu i Rzeszowie obszar jego działalności koncertował się 

w części środkowej południa kraju. Obecnie jego obszar obejmuje od 

zachodu Gliwice, Racibórz, od wschodu Kraków z Niepołomicami, od 

północy Piotrków Trybunalski, Starachowice, Ostrowiec Śwętokrzyski, a 

od południa sięga granicy z Czechami i Słowacją. Początkowo Biuro 

miało swoją siedzibę w Gliwicach i jego długoletnim pełnomocnikiem 

był Pan Andrzej Kołdras. W maju 2005 r. Biuro zostało przeniesione do 

Czeladzi. 

Działalność Biura była i jest ściśle powiązana ze specyfiką regionu w którym 

dominuje przemysł ciężki, chociaż ostatnich kilkanaście lat charakteryzuje się 

dużymi zmianami na rynku. I tak przez długi okres działalności Biura 

głównymi jego klientami były przedsiębiorstwa z branży górnictwa węgla 

kamiennego i przemysłu hutniczego. Biuro realizowało dostawy głównie 

elementów hydrauliki siłowej Rexroth do fabryk producentów maszyn 

górniczych takich jak Famur, Remag, Pioma, Sandvik i ZZM. Oprócz dostaw 

elementów hydrauliki siłowej dla przedsiębiorstw przemysłu hutniczego Biuro 

podejmowało się także realizacji usług związanych z modernizacją urządzeń 

hutniczych w oparciu o zastosowanie układów napędu i sterowania 

hydraulicznego. Zakres usług obejmował opracowanie projektu, dostawy, 

wykonanie podzespołów, a następnie ich montaż i uruchomienie u klienta. 
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Przykładem tych prac są m. in.: wykonanie projektu wraz z dostawą 

kompletnego systemu sterowania hydraulicznego i elektronicznego wiertarko-

zatykarki dla Wielkiego Pieca Nr 2 w Mittal Steel Dąbrowa Górnicza w 2006 

roku oraz wykonanie modernizacji systemu hydraulicznego prasy 1600T i 

manipulatora szynowego 8T w Kużni Glinik w 2014 roku. 

 

Na bazie zebranych doświadczeń Biuro poszerzyło realizację projektów 

technicznych na inne branże, w tym na projekty hydrotechniczne i budowy 

maszyn obejmujące całą gamę pras z napędem hydraulicznym. Projekty 

hydrotechniczne obejmowały kompleksowe dostawy układów hydrauliki 

siłowej w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych jazów i śluz na 

Odrze i jej dorzeczu. Jednym z takich projektów była modernizacja jazu w 

Lewinie Brzeskim na Nysie Kłodzkiej przedstawionego na. 

 

Niezależnie od zaprezentowanej powyżej działalności Biuro Regionalne 

Katowice, z uwagi na restrukturyzację przemysłu, dopasowało swoją 

działalność do zmieniającej się sytuacji na rynku. Z jednej strony wynikało to 

z rozwoju nowoczesnych branż przemysłu, głównie motoryzacyjnego i jego 

zaplecza, wypierających stary tradycyjny dla tego regionu przemysł ciężki, a z 

drugiej strony z uwagi na postępującą automatyzację i robotyzację produkcji 

w szeregu branż. Firma Bosch Rexroth ze swoim programem produkcji w tym 

obszarze obejmującym technikę przemieszczeń liniowych, napędy 

elektryczne, sterowniki PLC, wkrętarki programowalne, technikę spawalniczą 

i systemy transportu jest jednym z liczących się dostawców w branży 

automatyzacji produkcji. Biuro Katowice wpisało się w ten trend poszerzając 

kadrę swoich specjalistów z hydrauliki siłowej o inżyniera automatyka i 

specjalistę z regulowanych napędów elektrycznych. Pracownicy Ci, 

uzupełnieni o wysokokwalifikowanych specjalistów z zakresu hydrauliki 

siłowej, zapewniają profesjonalną obsługę klientów w pełnym zakresie i na 

wielu płaszczyznach. Na wyposażeniu biura jest sprzęt diagnostyczno-

pomiarowy umożliwiający szybkie działania serwisowe w przypadku 

pojawienia się problemów z poprawnym funkcjonowaniem układów napędu i 

sterowania zbudowanych na bazie komponentów marki Rexroth. Niezmienną 

zasadą obowiązującą w działalności Biura Katowice są kompetencje 

techniczne pracowników i otwartość na potrzeby klientów.      
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Modernizacja uk ładu sterowania hydraulicznego i elektrycznego linią walcowniczą blach 

grubych w ISD Huta Częstochowa. Na zdjęciu stacja pompowo-akumulatorowa klatki 

walcowniczej 

Jaz Lewin Brzeski, kompleksowa dostawa napędów trzech klap jazu  
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Huta Katowice, projekt i dostawa kompletnego systemu sterowania hydraulicznego  

i elektronicznego wiertarko-zatykarki dla wielkiego pieca Nr 2 

 

Manipulator kuzienny z wlewkiem 8T w Kuźni Glinik, modernizacja obejmowa ła wymianę 

uk ładu zasilania pras kuziennych 1600T i 630T 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

 Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 
 

 

 

PI 00052 

Informacja prasowa 
 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

Kombajn chodnikowy KTW produkcji WAMAG z Grupy ZZM-Kopex, opracowanie projektu 

uk ładu napędu i sterowania, dostawa elementów, nadzór nad uruchomieniem  

Zbiornik wodny Świnna Poręba, kompleksowa dostawa napędów hydraulicznych zasuw 

głównych wieży zrzutowej zbiornika wodnego 
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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 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. Zbigniew Mierzwa   

tel.: +48 32 363 51 09 

zbigniew.mierzwa@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 

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


 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

 Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 
 

 

 

PI 00052 

Informacja prasowa 
 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

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 

 

 


