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Górnictwo, hutnictwo, budownictwo wodne 
– ciągle podejmujemy nowe wyzwania 
 

 

Jaz Wrocław I, kompleksowa dostawa napędów dwóch klap jazu 

Biuro Regionalne Wrocław zostało powołane do życia w lutym 1996 

roku. Początkowo w obsadzie jednoosobowej. Pierwszy plan rocznego 

obrotu był ponad 2 razy mniejszy od dzisiejszych obrotów 

miesięcznych. W pełni obrazuje to postęp i rozwój Biura. Tylko w roku 

2008 zanotowano niższy obrót w stosunku do roku poprzedniego. 

Stopniowo powiększał się zespół specjalistów zatrudnionych w biurze, od 

techniki przemieszczeń liniowych, hydrauliki mobilnej, pneumatyki do 

hydrauliki przemysłowej. W swoim rozwoju przebył też drogę od biura w 

prywatnym mieszkaniu, przez kolejne cztery lokalizacje, by obecnie 

funkcjonować na ulicy Tynieckiej we Wrocławiu w nowoczesnym budynku 

biurowym. 

 

Od samego początku swojej działalności Biuro Wrocław realizowało, oprócz 

dostaw części i podzespołów, ambitne projekty z licznymi partnerami w wielu 

branżach. Dla zobrazowania tych realizacji należy przytoczyć tu 

najważniejsze: 

 Współudział w realizacji największej w Polsce zwałowarki dla KWB 

Bełchatów razem z Biurem   Katowice i firmą Famak. 

 Realizacja kontraktu dla Indii we współpracy z Famago oraz Poltegorem 

na dwie koparki kopalniane oraz dwie zwałowarki i transporter. Przez długi 

czas projekt ten dzierżył palmę pierwszeństwa w Biurze pod względem 

wartości. 
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 Realizacja serii wiertnic kopalnianych sterowanych elektronicznie wraz z 

firmą Boart dla KGHM. Zastosowany system sterowania był na ówczesne 

warunki novum i przetarł drogę do późniejszych tego typu realizacji. 

 Realizacja wiertnic i kotwiarek z napędem hydrostatycznym dla niskich 

pokładów dla firmy Zanam. To seria maszyn umożliwiających pozyskanie 

rudy miedzi z bardzo niskich ale zasobnych w miedź pokładów. 

 Z firmą Legmet zrealizowano kilka bardzo ciekawych projektów: 

palownice, kruszarki samojezdne i stacjonarne, a szczególnie prototyp 

kopalnianego wozu odstawczego 50T, który miał skutecznie wyeliminować 

kosztowny import. 

 Do współpracy z wyżej wymienionym WKPiL 50,  z firmą Fadroma 

zrealizowano największą z produkowanych w Polsce ładowarkę kopalnianą 

ŁK5. Po raz pierwszy zastosowano w niej układy LS i oczywiście pompy 

zmiennego wydatku. 

 W Hucie Głogów dokonano modernizacji prasy do złomu miedzianego. 

 W firmie Faurecia Wałbrzych zrealizowano bardzo trudny kontrakt na 

kompletną wymianę układu hydrauliki przy modernizacji prasy dokładnego 

wykrawania firmy Feintool, a następnie linii montażowej mechanizmów 

ustawiania foteli samochodowych. 

 Razem z firmą Poltegor oraz ZPR Bełchatów zrealizowano transporter 

TUR 600 dla KWB Bełchatów.  

 Z firmą Teja dokonano budowy kompletnej instalacji transportu rurowego 

składników lakierów w ich produkcji, w jednej z firm Grupy Nobiles. 

 Z firmą SKW zrealizowano bardzo trudny projekt Koparki dla pokładów 

trudno urabialnych, która do dzisiaj nie ma swojego odpowiednika. 

 W firmie Zarmen zmodernizowano kompletny układ hydrauliczny 

manipulatora kuzienniczego. Był to jeden z najtrudniejszych projektów. 

 Podobnie trudna była realizacja kompletnej wymiany hydrauliki wraz z 

modernizacją linii walcowniczej w Hucie Cedynia. Stopień trudności 

dodatkowo podnosił niezwykle krótki czas na wykonanie tego projektu. 

 W okresie ostatnich kilku lat wykonano z wieloma partnerami napędy 

hydrauliczne na wielu obiektach hydrotechnicznych, jak np.; Jaz Kozielno, 

Jaz Janowice, śluzy w Rędzinie, Jaz Wrocław I, jazy w Nysie, obiekty 

przelewowe na Zbiorniku Nysa, Stopień Wodny Malczyce. W trakcie realizacji 

jest jaz Widawa, a kolejne zaangażowanie na różnych poziomach w kilku 

kolejnych obiektach. 

Patrząc z perspektywy lat na wszystkie zrealizowane projekty uświadamiamy 

sobie przebytą drogę. Tak liczne zaangażowanie w wielu projektach różnych 

branż. A przecież przytoczone dane dotyczą tylko dużych i większych 

projektów. Do tego należy przecież dolczyć  liczne przedsięwzięcia w 

zakresie budowy i wyposażania stanowisk i linii produkcyjnych. 

 

Bieżący rok dla Biura Wrocław jest rokiem zmian. Po osiągnięciu wieku 

emerytalnego przestał kierować nim Pan Antoni Lempart. Stery obejmuje 

wychowanek biura Pan Arkadiusz Gierczak. Dalsze działania Biura 
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Regionalnego Wrocław nadal są  ukierunkowane na realizację dużych 

projektów oraz współpracę z największymi partnerami oraz integratorami 

systemów. Szczególnie ten ostatni zakres działalności ma szanse wyraźnego 

rozwoju, zgodnie z tendencjami na rynku.  

 

Ładowarka ko łowa-przegubowa LKP-901 firmy Zanam, wsparcie projektowe oraz dostawa 

komponentów do układu hydraulicznego 

Manipulator kuzienny 30T w firmie Zarmen, modernizacja kompletnego uk ładu hydraulicznego 
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Prasa dok ładnego wykrawania Feintool w firmie Faurecia Wałbrzych, kompletna wymiana 

uk ładu hydrauliki 

Zwałowarka firmy Famago pracująca na terenie Indii, kompleksowa dostawa i montaż 

elementów do układu hydraulicznego 
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Zgrzewarka s łużąca do zgrzewania siatek ogrodzeniowych firmy Aspa, dostawa komponentów  

 

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: 

mgr inż. Antoni Lempart 

tel.: +48 71 364 73 21 

antoni.lempart@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 
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