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Niezależna oś hydrauliczna SHA firmy Bosch Rexroth 
 

 
Oś hydrauliczna SHA  

 

W przemyśle można zaobserwować rosnącą tendencję w zakresie 

wykorzystywania napędów elektrycznych. Ze względu na łatwiejsze 

sterowanie, brak dodatkowych instalacji, aspekty ekologiczne oraz 

oszczędność energii, napędy elektryczne (takie jak np. siłowniki 

elektromechaniczne Rexroth EMC, katalog dostępny pod adresem) 

powoli zaczynają zastępować napędy hydrauliczne. Producenci 

preferują użycie kompaktowego napędu elektrycznego, który nie 

wymaga dodatkowego zabudowania zbiornika oleju na maszynie lub w 

hali (poza aktuatorem - w postaci silnika lub cylindra hydraulicznego). 

Ponadto działy utrzymania ruchu często nie mają w swoich oddziałach 

specjalistów z zakresu hydrauliki, w związku z czym preferują mniej 

złożone rozwiązania. 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku firma Bosch Rexroth wprowadza 

do obiegu niezależną oś hydrauliczną SHA, będącą ciekawą alternatywą dla 

producentów nowych maszyn. Swoje zastosowanie znajduje w szczególności 

w prasach i urządzeniach do gięcia, wycinania, przenoszenia, podnoszenia, 

opuszczania, precyzyjnego pozycjonowania i wielu innych czynności. Nowa 

niezależna oś hydrauliczna SHA po raz pierwszy została zaprezentowała w 

2015 m.in. podczas targów Hannover Messe oraz na targach KATOWICE. 

Głównymi zaletami osi SHA są przede wszystkim solidna kompaktowa 

budowa oraz długie okresy międzyserwisowe, dzięki zastosowaniu 

zamkniętego, napełnianego fabrycznie układu hydraulicznego. Zastosowanie 

PI 070081 

https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/Broszura_pl_R999001289_ost.pdf?db=brmv2&lvid=1192467&mvid=11914&clid=20&sid=BD569A2C0A5B9EC88B34B97EB743AB2A.borex-tc2&sch=M&id=11914,20,1192467


 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Informacja prasowa  

układu zamkniętego bez zaworów dławiących zapewnia wysoką sprawność 

napędu. Dzięki temu, iż jest on napełniany w fabryce, proces uruchomienia 

nowego napędu sprowadza się jedynie do podłączenia silnika elektrycznego 

oraz sterownika. Dodatkową zaletą jest możliwość przełączanie między dużą 

siłą i dużą prędkością. Przełączanie realizowane jest poprzez zmianę 

powierzchni czynnej cylindra hydraulicznego. 

Parametry osi hydraulicznej SHA: 

 nominalna siła od 100 kN do 2500 kN, 

 prędkość przesuwu do 1000 mm/s, 

 skok do 1800 mm,  

 zakres temperatur pracy od 0° C do +40° C, 

 stopień ochrony IP65, 

 zastosowany serwomotor MSK Rexroth. 

Pojedynczy zespół SHA składa się z cylindra hydraulicznego, centralnego 

bloku ze zbiornikiem wyrównawczym, napędu SYTRONIX (zespół złożony z 

pompy osiowej wielotłoczkowej oraz serwomotoru) oraz sterownika. Zespół 

wyposażony jest w czujniki położenia, ciśnienia i temperatury. Cylinder 

hydrauliczny posiada równe powierzchnie tłoka po obu stronach z 

możliwością przełączania pomiędzy dużą i małą powierzchnią czynną. 

Stosunek tych powierzchni jest zależny od wykonania. Układ hydrauliczny 

jest układem zamkniętym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa osi SHA 
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Modułowa budowa osi SHA zapewnia optymalne dostosowanie do potrzeb 

klientów nie zwiększając znacznie kosztów produkcji. Dzięki zastosowaniu 

absolutnego pomiaru drogi oraz serwomotoru niezależna oś hydrauliczna 

charakteryzuje się dużą dynamiką i wysoką dokładnością. Standardowy 

serwonapęd marki Rexroth zapewnia łatwą obsługę i pozycjonowanie układu. 

Jak wcześniej wspomniano, układ po montażu napełniany jest świeżym 

olejem o określonej czystości (każdorazowo badany laboratoryjnie), dzięki 

czemu układ może pracować bezobsługowo ok. 5000 h, co odpowiada 6-

letniej pracy (1-zmianowej). 

Narzędzia użyte do projektowania osi SHA 

Do zaprojektowania i optymalizacji osi SHA zostały użyte nowoczesne 

narzędzia wspomagające projektowanie, takie jak symulacje komputerowe i 

wirtualny prototyp w formie modelu CAD oraz modelu dynamicznego.  

Dzięki takiemu podejściu można było przewidzieć zachowanie układu w 

ekstremalnych sytuacjach i uniknąć wielu niedociągnięć w prototypach 

wykonywanych fizycznie. Skróciło to również całkowity czas wdrażania 

produktu. 

 

Przykładowy układ wprowadzony do systemu symulacyjnego w celu badania zachowania osi 

SHA podczas pracy. 
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Oś SHA znajduje zastosowanie w: 

 serwoprasach i technologii formowania, 

 technologiach łączenia, 

 termoformowaniu, 

 maszynach do odlewania ciśnieniowego, 

 maszynach do obróbki drewna, 

 technologii montażu, 

 przenośnikach, 

 maszynach pakujących, 

 maszynach specjalnych, 

 technologiach badawczych, 

 symulatorach. 

 

Zastosowania osi SHA 
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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: 

mgr inż. Jerzy Kłusek 

Tel.: +48 22 738 18 78 

jerzy.klusek@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 
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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) 865 86 07, 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. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


