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Konfigurator agregatów ABSKG  
 

 
 

Firma Bosch Rexroth przygotowała szereg narzędzi, których celem jest 

pomoc w procesie identyfikacji i konfiguracji odpowiednich rozwiązań 

produktowych. Konfiguratory są proste w obsłudze, przejrzyste i 

kompleksowe. Większość z nich dostępna jest w języku polskim. W 

przypadku zaistnienia potrzeby przeprowadzenia szkolenia z korzystania 

z programów należy skontaktować się bezpośrednio z lokalnym 

oddziałem firmy Bosch Rexroth.  

Konfigurator agregatów ABSKG dotyczy agregatów hydraulicznych 

bazowanych na zbiornikach aluminiowych o pojemności 20, 40 i 60 litrów. 

Program umożliwia skonfigurowanie kompletnego agregatu, tj. wybór pomp, 

dobór mocy silników elektrycznych, skonfigurowanie bloku sterującego oraz 

innych akcesoriów. Podczas procesu doboru można wybrać pompy zębate o 
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zazębieniu zewnętrznym AZP i wewnętrznym PGF, pompy promieniowe PR4, 

a także silniki elektryczne w zależności od wymaganego ciśnienia i przepływu 

oraz wielkości zbiornika od 0,37 kW do 7,5 kW. Dodatkowo można wybrać 

wersję z chłodnicą, wanną olejową, pompą ręczną, wskaźnikami i czujnikami 

poziomu oleju i temperatury. Na agregacie można nabudować blok NG6, 6-cio 

pozycyjny i dobrać odpowiednie zestawy zaworów i rozdzielaczy. Możliwe jest 

zainstalowanie akumulatora.  

 

Po zakończeniu konfiguracji można wygenerować schemat hydrauliczny, 

specyfikację elementów, rysunki 2D i 3D. Następnie trzeba przesłać informacje 

o skonfigurowanym agregacie do odpowiedniego przedstawiciela firmy Bosch 

Rexroth i poprosić o ofertę cenową i terminową. Szczegóły i parametry 

techniczne można znaleźć w karcie katalogowej RE/RD51013. 

 

Więcej informacji dotyczących konfiguratora agregatów ABSKG dostępnych 

jest pod adresem: 

 

 

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, 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 współpracowników w 

zakresie badań i rozwoju w 115 miejscach na całym świecie. 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. Tomasz Domaszczyński 

tel.: +48(22) 738 18 50  

tomasz.domaszczynski@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) 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. Tyniecka 17, 52-407 Nowa Wieś Wrocławska 
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
mailto:tomasz.domaszczynski@boschrexroth.pl

