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Bardziej ekonomiczne, wydajniejsze i łatwe do nabycia: 
Modularne układy chłodzące do elektrycznych zespołów 
trakcyjnych. 
Zestandaryzowane zespoły firmy Bosch Rexroth pozwalają na skrócenie 

czasu projektowania układu chłodzenia trakcji i obniżenie kosztów 

eksploatacji 

 

Zestandaryzowane, modularne układy chłodzenia firmy Bosch Rexroth  

 

Firma Bosch Rexroth wprowadza na rynek rozwiązania, które znacznie 

przyspieszają projektowanie systemów chłodzenia w pojazdach 

szynowych. Modularne podejście do chłodzenia elektrycznych 

zespołów trakcyjnych pozwala na skrócenie czasu projektowania 

układu chłodzenia trakcji i obniżenie kosztów eksploatacji. 

System taki składa się z chłodnicy przetwornicy trakcyjnej i obwodu 

transformatora. Zawiera on sprawdzone w praktyce elementy, standardowo 

stosowane w wielkoseryjnej produkcji maszyn jezdnych. Dzięki temu 

podejściu producenci mogą bezpiecznie włączać modularne zespoły 

chłodzenia do opracowywanych przez siebie systemów chłodzenia pojazdów.  

Firma Bosch Rexroth jako partner przejmuje odpowiedzialność za 

konfigurację, symulację systemu oraz wstępny montaż modułów gotowych do 

produkcji. Firma Bosch Rexroth dostarcza zestandaryzowane moduły 

chłodzenia. Specjaliści w zakresie technologii szynowych konfigurują gotowe 

do użytku systemy chłodzenia uwalniając tym samym producentów pojazdów 

szynowych od części ich zadań. Są one dostosowane do wymaganego 
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rozplanowania oraz do wymaganej wydajności chłodzenia napędu 

trakcyjnego. System może się składać z jednego, dwóch lub trzech modułów. 

Modularna konstrukcja zmniejsza złożoność oraz upraszcza serwisowanie i 

naprawy. 

Dotychczasowe doświadczenie wykazuje, że dzięki rozwiązaniom firmy 

Bosch Rexroth producenci pojazdów szynowych mogą skrócić czas 

opracowywania systemu chłodzenia do trzech miesięcy. Dostawa obejmuje 

specyfikację oraz implementację wszystkich interfejsów mechanicznych i 

elektrycznych do elektrycznego zespołu trakcyjnego. Ponadto firma Bosch 

Rexroth przeprowadza symulację funkcjonowania układu chłodzenia w 

ramach całego systemu pojazdu szynowego oraz przeprowadza wstępny 

montaż i testy zespołów. Modularny układ chłodzenia spełnia wymogi 

wszystkich norm europejskich dotyczących pojazdów szynowych.  

Strategia oparta na stosowaniu identycznych części pozwala na 

obniżenie kosztów i uproszczenie serwisowania 

Koncepcja systemu modularnego z identycznymi częściami pozwala na 

wykorzystanie elementów produkowanych wielkoseryjnie przez firmę Bosch 

Rexroth. Elementy te są wytwarzane metodami efektywnymi ekonomicznie i 

poddawane najsurowszym wymaganiom zarządzania jakością opracowanym 

dla branży motoryzacyjnej. Ponadto Bosch Rexroth gwarantuje dostępność 

części w długiej perspektywie czasowej poprzez należyte zarządzanie 

wycofywaniem części z produkcji. Zapewnia to obniżenie kosztów 

serwisowania pojazdów szynowych w całym okresie ich eksploatacji. 

Modularny układ chłodzenia umożliwia producentom standaryzację 

wszystkich systemów chłodzenia, co otwiera dodatkowe możliwości 

optymalizacji kosztów oraz modernizacji pojazdów pozostających w 

eksploatacji. 

 

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 
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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. Tomasz Domaszczyński 

Tel.: +48 22 738 18 50 

E-Mail: 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) 275 55 09 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 

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

 

 

 


