
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

PI090037 

Informacja prasowa 
 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

Wyświetlacz BODAS DI4  
Interfejs użytkownika zaprojektowany dla maszyn mobilnych  

 

Nowy wyświetlacz firmy Bosch Rexroth został opracowany i zaprojektowany z 

uwzględnieniem informacji zwrotnych otrzymanych od użytkowników oraz w wyniku testów 

praktycznych.  

W codziennej obsłudze maszyn roboczych coraz większe znaczenie ma 

prostota i intuicyjność. Rośnie tym samym zapotrzebowanie na 

interfejsy użytkownika z programowalnymi funkcjami i wizualizacjami, 

oferujące elastyczne opcje instalacji w kabinie operatora. Dlatego firma 

Bosch Rexroth rozszerza swoją platformę urządzeń elektronicznych o 

nazwie BODAS do maszyn samojezdnych, o nowy wyświetlacz BODAS 

DI4 - urządzenie łączące użytkownika/operatora z maszyną - o 

uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczone do maszyn budowlanych, 

maszyn transportowych oraz pojazdów rolniczych i komunalnych. 

Kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości w wytrzymałej obudowie 

można swobodnie programować i instalować na wiele sposobów w 

każdej kabinie. Jego dodatkowymi zaletami są ergonomiczny kształt i 

łatwość obsługi. 

Funkcje i zalety 

BODAS DI4 wyznacza nowe standardy wśród urządzeń do wizualizacji i 

sterowania. Nowy wyświetlacz firmy Bosch Rexroth został opracowany i 

zaprojektowany z uwzględnieniem informacji zwrotnych otrzymanych od 

użytkowników oraz w wyniku testów praktycznych. W rezultacie powstało 

urządzenie o ergonomicznym, symetrycznym kształcie, który bardzo ułatwia 
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jego używanie. Wyświetlacz DI4 można zainstalować w kabinie jako 

samodzielne urządzenie lub zintegrować w desce rozdzielczej maszyny. 

Obrót o 90 stopni powoduje zmianę układu obrazu z poziomego na pionowy 

lub odwrotnie, a wszystkie symbole można odczytać w dowolnej pozycji, co 

ogranicza liczbę niezbędnych wariantów. Czujnik światła otoczenia 

odpowiednio koryguje jasność podświetlenia ekranu, a oświetlenie wszystkich 

zintegrowanych elementów operacyjnych (kolor, intensywność oraz 

ustawienia dzienne i nocne) można skonfigurować indywidualnie. Ponadto z 

przodu wyświetlacza znajdują się zintegrowane 4-kolorowe diody, które 

pokazują dodatkowe informacje o aktualnym statusie wyświetlacza. 

 

Programowanie i projektowanie zawartości ekranu (o rozdzielczości 800 x 

480 pikseli) oraz realizację działań logicznych umożliwia środowisko 

programistyczne CODESYS 3.5. Poszczególne funkcje maszyny można 

przydzielać na wiele sposobów, a każdą z nich zwizualizować statycznie lub 

dynamicznie. Sygnały z kamery mogą być wyświetlane na ekranie za 

pośrednictwem zintegrowanego interfejsu wideo jako „obraz w obrazie” lub w 

trybie pełnoekranowym. Wyświetlacz DI4 ma dwa przyciski sprzętowe ze 

stałymi funkcjami oraz 12 programowalnych przycisków funkcyjnych. Ponadto 

operator może intuicyjnie wybierać funkcje bez wizualnego kontaktu z 

panelem kontrolnym, korzystając z obrotowego przycisku sterującego. 

 

Łatwe serwisowanie bez dodatkowych narzędzi zewnętrznych 

Wyświetlacz DI4 upraszcza również diagnostykę i parametryzację 

sterowników BODAS w pojeździe. W połączeniu ze zintegrowanym 

interfejsem komunikacyjno-serwisowym narzędzia (BODAS-service), pełni 

funkcję centralnego punktu dostępu do sieci magistrali CAN maszyny. 

Operator może uzyskać dostęp do aktywnych i zapisanych błędów bez 

zewnętrznych urządzeń diagnostycznych, za pośrednictwem wyświetlacza, 

co znacznie przyspiesza diagnozę. Nowe parametry można łatwo przenosić 

za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu USB. Wyświetlacz DI4 

umożliwia również wgrywanie nowych aplikacji do podłączonych sterowników 

BODAS (flashownie). 

 

Dodatkowe funkcje 

Wyświetlacz BODAS DI4 jest dostępny w dwóch wersjach, Standard i 

Professional. Wersja Standard ma dwa interfejsy CAN2.0 B i jeden USB, a 

także dużą ilość wyjść i wejść analogowych i cyfrowych. Wersja Pro oferuje 

ponadto ekran dotykowy (ang. Projected Capacitive Touch - PCT), który 

ułatwia przeglądanie i używanie funkcji, oraz złącze Ethernet, a w przyszłości 

również Bluetooth. Za pośrednictwem zainstalowanej fabrycznie przeglądarki 

PDF oraz odtwarzacza audio i wideo producent maszyny może dostarczać 
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treści multimedialne, które pomagają operatorom we właściwym używaniu 

rzadko wykorzystywanych funkcji i ułatwiają im naukę obsługi urządzenia. 

 

Korzyści dla klientów 

 Możliwość swobodnego programowania,  

 Wizualizacja i programowanie funkcji za pomocą środowiska 

programistycznego CODESYS 

 Poprawiony komfort obsługi dzięki ergonomicznej konstrukcji 

 Elastyczność w zastosowaniu w aplikacjach mobilnych i w integracji z 

innymi systemami na maszynach 

 Diagnostyka i parametryzacja sterowników BODAS oraz ich flashowanie 

za pośrednictwem wyświetlacza bez dodatkowych narzędzi 

 Duża ilość zintegrowanych interfejsów oraz wejść i wyjść (np. USB i 

wideo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Wyświetlacz 7”, 800 x 480 pikseli 2 Klawiatura po lewej stronie, 6 konfigurowalnych 

przycisków ekranowych 3 Klawiatura po prawej stronie, 6 konfigurowalnych przycisków 

ekranowych 4 Wskaźnik stanu LED zielony 5 Wskaźnik stanu LED żółty 6 Wskaźnik stanu 

LED czerwony 7 Wskaźnik stanu LED wielokolorowy 8 Czujnik światła otoczenia 9 Przycisk 

sprzętowy „Home“ 10 Obrotowy przycisk sterujący 11 Przycisk sprzętowy „Escape/back“  
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Dane techniczne 

 

Przekątna i typ ekranu: Transmisyjny 7’’ z podświetleniem LED-owym 

Rozdzielczość/jasność: 800 x 480 pikseli / maks. 500 cd/m2 

Procesor: CPU i.MX6 solo / Linux OS z Codesys RTS 

Pamięć: 256 MB RAM, 512 MB Flash 

Przyciski ekranowe: 6 + 6 (konfigurowalne) 

Przyciski sprzętowe: 2 (konfigurowalne) 

Sterujący przycisk obrotowy: 1 (konfigurowalny) 

Klasa ochrony: IP6k5 

Wymiary (D x S x W): ok. 268 x 136 x 65 mm 

Masa: ok. 1100 g 

Temperatura środowiska pracy: -30°C ... +70°C 

Napięcie znamionowe: 12V / 24V (dozwolone 9V – 32V) 

Interfejs CAN 2.0B: 2 (maksymalnie 1 Mb/s) 

Interfejs USB 2.0: 1 (wtyczka) 

Głośnik / wyjście audio: Zintegrowany / wtyczka 

Analogowe wyjścia wideo 2 (PAL lub NTSC) 

Wejścia (analogowe / cyfrowe): 3 

Wyjścia (cyfrowe): 2 

Jednokolorowe wskaźniki stanu 

(LED): 

3 (zielony, żółty, czerwony) 

Wielokolorowe wskaźniki LED: 1 (kolory RGB) 

Funkcje opcjonalne w wersji DI4-

PRO 

Obsługa dotykowa, złącze Ethernet / Bluetooth 

(w przygotowaniu) 

Zmienne oświetlenie wszystkich elementów sterujących i symboli poprzez zastosowanie 

zintegrowanych czujników światła otoczenia 

 
 

 

 

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 

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

Tel.: +48 22 738 1847 

E-Mail: krzysztof.szczeciak@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

