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Bosch Rexroth uruchamia sprzedaż online w Polsce 
 
 

 
 

Firma Bosch Rexroth uruchomiła sklep internetowy eShop, za 

pośrednictwem którego można w prosty sposób, bez dodatkowych 

kosztów skorzystać z katalogów i konfiguratorów produktów Rexroth.  

Platforma sprzedażowa oferuje szeroki wachlarz rozwiązań ze wszystkich 

grup produktowych, a dodatkowo integruje się z optymalizującymi pracę 

narzędziami inżynierskimi. Sprawdzanie cen i dostępności produktów, 

wysyłanie zapytań ofertowych oraz składanie zamówień możliwe jest na 

podstawie nadanych użytkownikom uprawnień. 

 

Dzięki katalogom online istnieje możliwość: odszukania wybranych produktów 

po oznaczeniu lub fragmencie nazwy, znalezienia dokumentacji technicznej 

oraz rysunków CAD, skonfigurowania wybranych produktów podając 

parametry techniczne. 
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Rejestracja i logowanie na platformie Bosch Rexroth eShop wymaga od 

użytkownika wypełnienia „Deklaracji dostępu i uprawnień” po wcześniejszym 

skontaktowaniu się ze swoim Opiekunem Klienta. Po poprawnym wypełnieniu 

formularza w systemie następuje utworzenie nowego konta użytkownika. 

Następnie po otrzymaniu informacji o założeniu konta można zalogować się 

do platformy poprzez stronę internetową www.boschrexroth.pl/eshop. 

 

Spis dostępnych konfiguratorów oraz narzędzi inżynierskich na 

platformie Bosch Rexroth eShop 

 

Konfiguratory produktów 
 

Narzędzia inżynierskie 
 

Technika przemieszczeń liniowych 

Prowadnice szynowe  
 Prowadnice szynowe kulkowe BSHP  

 Prowadnice szynowe wałeczkowe RSHP 

 Szyny z układem pomiarowym IMS-I 

 
Mechanizmy śrubowo-toczne 
 Kulkowe mechanizmy śrubowo-toczne KGT 

 Planetarne mechanizmy śrubowo-toczne PLSA 

 
Systemy przemieszczeń liniowych 
 Moduły kompaktowe CKK, CKR 

 Moduły liniowe MKK, MKR, MLR 

 Moduły omega OBB 

 Moduły precyzyjne PSK 

 Moduły pobierające VKK 

 Stoły liniowe TKK 

 Sanie liniowe SOO, SOK, SGO, SGK 

 Siłownik elektromechaniczny EMC 

 Kompletne mechanizmy śrubowo-toczne AOK, 

AGK 
 

 
 

 

 Linear Motion Designer – narzędzie to służy 

do łatwego dobierania systemów prowadnic              

i mechanizmów śrubowo-tocznych marki 

Rexroth 

 Selection Guide – jest to asystent szukania          

i wybierania produktów do konkretnych 

wymagań aplikacji. 

 
 

Konfiguratory produktów Narzędzia inżynierskie 

Technika montażu 

 Obróbka profili Quick & Easy 

 Konfigurowalne stanowiska robocze 

 Stanowiska robocze z regulowaną wysokością 

 Regały przepływowe System XLEAN 

 Regały przepływowe System LEAN 

 MTpro – oprogramowanie do planowania              

i projektowania systemów montażu 

 MTpro light - oprogramowanie do planowania       

i projektowania systemów montażu – funkcje 

podstawowe 

http://www.boschrexroth.pl/eshop
http://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/linear-motion-technology/profiled-rail-systems/calculation-program/index
https://www.boschrexroth.com/irj/portal/anonymous/eShop?guest_user=anonymousDE&display=catalog&bridgeSelectedCatalog=BRL&bridgePageId=auswahlhilfe
https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/inzyniering/mtpro/mt-pro-start-2
https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/inzyniering/mtpro/mtpro-light/mtpro-light-5
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 Regały przepływowe System ECOFLOW 

 
 Logistyczne wózki transportowe 

 Stanowiskowe wózki transportowe 

 

Hydraulika przemysłowa 

 Zespoły pompa-silnik elektryczny ABAPG 

 Płyty szeregowe/bloki HSR 

 Modułowy agregat standardowy ABSKG 

 Modułowy agregat standardowy ABPAC 

 Siłowniki hydrauliczne – konstrukcja okrągła 

 Siłowniki hydrauliczne – konstrukcja ze ściągami 

 Pompy zębate o zazębieniu wewnętrznym PGx 

 Pompy łopatkowe PVx 

 Akumulatory hydropneumatyczne 

 Interactive Fluid Office IFO – narzędzie 

zintegrowane z AutoCAD wspomagające 

projektantów i zawierające bazę komponentów 

wraz z rysunkami 

 FilterSelect – aplikacja do doboru filtrów 

 

Hydraulika mobilna 

 Rozdzielacze wielosekcyjne typu M4 

 Pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym AZP 

 Silniki zębate o zazębieniu zewnętrznym AZM 

 Pompy elektrohydrauliczne EHP 

 Zestawienia części zamiennych wraz ze 

schematami 

 Interactive Fluid Office IFO – narzędzie 

zintegrowane z AutoCAD wspomagające 

projektantów i zawierające bazę komponentów 

wraz z rysunkami 

 CHoose – narzędzie do rysowania schematów          

z użyciem produktów hydrauliki kompaktowej 

Napędy elektryczne i sterowania 

 

 SytronixSize – narzędzie do doboru systemu 

Sytronix 

 IndraSize – narzędzie do doboru silników                   

i falowników 

 IndraWorks  - narzędzie do parametryzacji 

falowników 

 InlineBuilder – narzędzie do konfiguracji 

wejść/wyjść sterownika 

 MTX micro trainer – symulator sterowania MTX 

micro 

 

 

 

Zapytania prosimy kierować na adres: 

eshop@boschrexroth.pl 

 

https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/inzyniering/ifo/ifo-5
http://webapp3.bosch.de/rexfilter/Search?id=4623248
https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/inzyniering/ifo/ifo-5
https://www.boschrexroth.com/pl/web/pl/produkty/grupy-produktow/hydraulika-mobilna/nowosci/hydraulika-kompaktowa/choose/ch-choose-page-2
https://www.boschrexroth.com/en/web/xc/products/product-support/econfigurators-and-tools/sytronixsize/index
https://www.boschrexroth.com/en/web/xc/products/product-support/econfigurators-and-tools/indrasize/indrasize-2
http://www.boschrexroth.com/dcc/Vornavigation/VorNavi.cfm?PageID=p307594&Language=en
https://www.boschrexroth.com/en/web/xc/products/product-support/econfigurators-and-tools/inlinebuilder/basic-type-10
https://www.boschrexroth.com/en/web/xc/products/product-groups/electric-drives-and-controls/cnc/indramotion-mtx/indramotion-mtx?tab=2
mailto:eshop@boschrexroth.pl
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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. 

 

 

 

 

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 

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

 

 

 


