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Hydraulic Integrated Circut (HIC) - rozwiązanie 
dostosowane do potrzeb klienta  
 

 

Przykład HIC  

W dzisiejszych rozwiązaniach coraz częściej można spotkać 

produkty zaprojektowane pod konkretną maszynę, a także 

programy na sterownik elektroniczny napisane dla wybranej 

aplikacji. Podobny trend pojawia się również w układach 

hydraulicznych.   

Firma Bosch Rexroth coraz częściej oferuje bloki zaworowe (HIC) 

dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.  

Zaletami tego rozwiązania są przede wszystkim: 

 mała masa, 

 małe gabaryty, 

 prosta zabudowa układu. 
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Porównanie układu wykonanego w sposób dotychczasowy oraz z wykorzystaniem HIC  

Dzięki zastosowaniu bloków zaworowych HIC klient zyskuje unikalne 

rozwiązanie, które jest trudne do zastąpienia, co ogranicza możliwość 

ingerencji nieautoryzowanych punktów serwisowych w układ hydrauliczny 

maszyny. Pozwala to producentom maszyn dbać o jakość i poprawność ich 

działania na każdym etapie eksploatacji.  

Strona startowa programu CHoose 

Konfiguracja bloków zaworowych HIC możliwa jest w programie CHoose, 

który można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej. Jest to nowy 

program do konfigurowania produktów firmy Bosch Rexroth, m.in. bloków 

HIC, rozdzielaczy wielosekcyjnych typu ED czy agregatów kompaktowych. 

Aplikacja umożliwia konfigurowanie wspomnianych produktów w bardzo 

wygodny sposób, a mianowicie poprzez wybór odpowiednich komponentów z 

gotowej listy materiałów oraz wstawieniu ich w schemat hydrauliczny metodą 

„przeciągnij i upuść”. Za pomocą oprogramowania możliwe jest również 

ustawianie konkretnych parametrów pracy poszczególnych elementów, takich 

jak ciśnienie pracy cewki zasilanej odpowiednim napięciem lub rodzaj 

przyłączy hydraulicznych.  
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Przykład wyboru odpowiedniego zaworu 

Po skończonej konfiguracji program umożliwia dowolne rozmieszczenie 

wybranych zaworów na projektowanej płycie (w bloku hydraulicznym). 

Program CHoose zawiera również wskazówki ułatwiające decyzję odnośnie 

lokalizacji poszczególnych zaworów. 

 

Zarówno pliki 2D jak i 3D, które możemy wygenerować z programu, dostępne 

są w standardowych formatach (*.dwg, *.dxf dla rysunków 2D i *.stp lub *.igs 

dla modeli 3D), dzięki czemu z łatwością można je otworzyć na komputerze 

klienta. Co więcej, CHoose umożliwia  umieszczenie na rysunkach danych 

marketingowych i technicznych. Raport końcowy generowany z programu 

zawiera wszystkie niezbędne dane, takie jak schemat hydrauliczny, rysunek 
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gabarytowy, kompletację i cenę, które umożliwią nam wstępne 

zweryfikowanie danej konfiguracji. 

 

Logo programu CHoose 

Aktualna wersja programu CHoose umożliwia konfigurowanie takich 

produktów jak:  

 bloki zaworowe HIC, 

 rozdzielacze wielosekcyjne typu ED, 

 agregaty kompaktowe. 

 

Program CHoose dostępny 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. 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. 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. Krzysztof Soboń 

tel.: +48 (22) 738 18 60 

krzysztof.sobon@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 
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poznan@boschrexroth.pl 
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szczecin@boschrexroth.pl 
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