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Wszystko w jednej obudowie i wszystko podłączone do 
sieci – radykalnie nowy zasilacz hydrauliczny do 
obrabiarek 
Zdecentralizowana, inteligentna, oszczędzająca energię  i kompatybilna z 

koncepcją Przemysłu 4.0 hydraulika firmy Bosch Rexroth 

 

Kompaktowy zasilacz do wszystkich typów obrabiarek  zapewniający oszczędność miejsca  

Postęp przejawia się zwłaszcza w eleganckiej formie: nowy mały 

zasilacz Bosch Rexroth CytroPac pokazuje, jak niewiele miejsca 

potrzeba na zainstalowanie nowoczesnego rozwiązania hydraulicznego. 

Firma Bosch Rexroth zintegrowała w jednej obudowie elementy 

hydrauliczne oraz przetwornicę częstotliwości, silnik, pompę i czujniki, 

tworząc zasilacz niewymagający szafki sterowniczej.  Nowa seria 

rozwiązań typu plug-&-run (podłącz i pracuj) upraszcza uruchomienie, a 

dzięki sterowaniu prędkością odpowiednio do zapotrzebowania pozwala 

na zmniejszenie zużycia energii nawet o 80%. Zdecentralizowany 

inteligentny zasilacz hydrauliczny wykrywa wszelkie stany robocze, a 

po dołączeniu opcji monitorowania warunków pracy jest kompatybilny z 

koncepcją Przemysłu 4.0. CytroPac pokrywa zakres mocy  do 4 kW, oraz  

przepływ oleju hydraulicznego do 35 ℓ/min. 
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W przypadku obrabiarek ilość miejsca potrzebnego do instalacji jest bardzo 

istotna, gdyż stanowi jedno z kryteriów przy podejmowaniu decyzji o zakupie. 

Nowo opracowany zasilacz hydrauliczny CytroPac firmy Bosch Rexroth 

zawiera wszystkie elementy hydrauliczne i elektryczne zintegrowane w 

sposób zajmujący minimalną ilość miejsca. Na małe wymiary w istotnym 

stopniu wpływa niewielki zbiornik o pojemności jedynie 20 ℓ. Zbiornik 

zapewnia należyte odgazowywanie oleju, wydłużając tym samym jego okres 

eksploatacji.  

 

Zmniejszenie zużycia energii nawet o 80%  

 

CytroPac jest oparty o napędy Sytronix. Zintegrowana przetwornica 

częstotliwości automatycznie steruje prędkością silnika w zależności od 

aktualnego zapotrzebowania. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii o 

30-80% (w zależności od charakterystyki cyklu pracy) w porównaniu z 

jednostkami o stałej mocy przy tej samej mocy wyjściowej. Ułatwia to 

producentom maszyn spełnienie wymagań europejskiej Dyrektywy 

2009/125/WE ws. zużycia energii i emisji CO2 (Dyrektywa Ecodesign), a 

także nawet surowszych częściowo wymagań obowiązujących w przemyśle 

samochodowym. Równocześnie kontrola prędkości w zależności od 

zapotrzebowania zmniejsza ilość ciepła wprowadzanego do oleju, obniżając 

tym samym wymogi na chłodzenie. Ponadto firma Bosch Rexroth 

zastosowała w tym produkcie technologię rurki cieplnej — nowatorskie 

rozwiązanie chłodzenia wodą, dodatkowo przyczyniające się do 

zaoszczędzenia miejsca. 

 

Zdecentralizowana, inteligentna jednostka zawiera zintegrowaną w tej samej 

obudowie przetwornicę częstotliwości, która może komunikować się w czasie 

rzeczywistym z układem sterowania maszyny poprzez interfejsy ethernetowe 

Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP i Modbus/TCP, a także interfejs 

PROFIBUS. Uruchomienie wymaga jedynie podłączenia zasilania 

elektrycznego i kabli komunikacyjnych do układu sterowania i do układu 

hydraulicznego oraz podłączenia układu wody chłodzącej.  

 

Połączenie z siecią poprzez otwarte interfejsy  

 

CytroPac został zaprojektowany z myślą o zwiększonych wymaganiach na 

przepływ informacji w koncepcji Przemysłu 4.0. Sercem urządzenia jest 

zintegrowana przetwornica częstotliwości: natychmiast gotowa do użycia, 

podłączona do czujników temperatury, poziomu oleju, zatkania i przepływu, 

dostarcza układowi sterowania maszyny wszystkie dane za pośrednictwem 

różnych interfejsów ethernetowych. Ciągłe pobieranie danych o stanie 



 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 
 

 

 

PI 080092 

Informacja prasowa 
 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

roboczym pozwala na wczesne wykrywanie i szybkie eliminowanie usterek 

wynikających z zużycia lub awarii. Ponadto operator może zmieniać ciśnienie 

i przepływ w czasie rzeczywistym, poprzez połączenie ethernetowe, 

niezależnie od lokalizacji.  

Obudowa izoluje otoczenie od wszelkich źródeł hałasu. Producenci maszyn 

nie muszą już stosować dodatkowych, kosztownych i zajmujących miejsce 

obudów, aby spełnić międzynarodowe i specyficzne dla branży 

samochodowej przepisy dotyczące dopuszczalnej emisji hałasu. Mały zespół 

napędowy ma klasę ochrony IP 54. 

 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: 

 

Firma Bosch Rexroth Sp. z o.o. należąca do koncernu Bosch Rexroth AG obecna jest na rynku 

polskim już od lat 60-tych. Wysoka jakość i nowoczesność rozwiązań zyskały sobie tak 

licznych klientów w Polsce, że w 1991 roku została podjęta decyzja o utworzeniu polskiego 

oddziału z centralą w Warszawie.  

Już od 25 lat wspieramy wiedzą i doświadczeniem producentów i użytkowników maszyn 

projektując, dostarczając i zapewniając obsługę serwisową systemów Drive & Control dla 

wszelkich możliwych zastosowań. 

 

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 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Krystian Michalak 

tel.: +48 (61) 816 77 63 

krystian.michalak@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 

 

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

