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Partner serwisowy Bosch Rexroth  
– dołącz do sieci specjalistów! 
 

 
 

Jeśli Państwa warsztat oferuje serwis u klienta i specjalizuje się w 

diagnostyce oraz naprawie maszyn samojezdnych lub też jeśli mają 

Państwo zamiar rozwinąć działalność i zostać ekspertem firmy Bosch 

Rexroth w dziedzinie napraw i diagnostyki urządzeń hydraulicznych, 

zapraszamy do dołączenia do grona naszych Partnerów Serwisowych 

dla aplikacji maszyn samojezdnych w zakresie hydrauliki siłowej.  

Będąc partnerem serwisowym mają Państwo możliwość certyfikowania 
swojego warsztatu jako Centrum Napraw Bosch Rexroth lub Punkt 
Serwisowy Bosch Rexroth. Te dwa rodzaje warsztatów różnią się przede 
wszystkim wymaganiami w zakresie technicznego wyposażenia 
warsztatowego oraz kwalifikacji pracowników.  
 
Dzięki współpracy w ramach sieci partnerów serwisowych mogą Państwo 
oferować swoim klientom pełen zakres usług: od serwisu u klienta, poprzez 
diagnostykę, aż po kompletną naprawę z wykorzystaniem oryginalnych 
części zamiennych.  
 

Oferowane partnerom serwisowym wsparcie z dostępem do dokumentacji 

technicznej i know-how umożliwia znacznie szybszą realizację usług 

serwisowych i zapewnienie ich wyższej jakości – wszystko to na warunkach 

rynkowych.  
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Korzyści partnera serwisowego: 

 

 Części zamienne i gotowe produkty w jakości wyposażenia oryginalnego 

 Profesjonalne wyposażenie warsztatowe dzięki specjalnie opracowanemu 

wyposażeniu serwisowemu 

 Specjalne warunki cenowe i rabaty 

 Dostęp do informacji o oryginalnych nastawach 

 Programy podnoszenia kwalifikacji i wsparcie techniczne 

 Usługi serwisowe certyfikowane przez firmę Bosch Rexroth 

 Wsparcie w kwestiach wizerunkowych i marketingowych 

 Potwierdzenie jakości usług serwisowych w drodze regularnie 

prowadzonych audytów 

Zdajemy sobie sprawę, iż w przypadku awarii liczy się szybkość działania i 

minimalizacja kosztów przestojów maszyn. Połączenie sprawdzonej jakości 

firmy Bosch Rexroth i lokalnej infrastruktury partnerów serwisowych będzie 

korzystne dla naszych klientów. 

 

Liczne zalety partnerstwa są widoczne przede wszystkim w codziennych 

działaniach serwisów maszyn oraz u ich użytkowników: przykładowo dzięki 

stosowaniu trwałych oryginalnych części zamiennych można ograniczyć 

pozaplanowe przestoje. Ponadto specjalistyczne narzędzia serwisowe 

umożliwiają szybką naprawę pozwalającą utrzymać wysoką jakość 

oryginalnego produktu. 

 

Dzięki integracji wspólnych kompetencji oraz zapewnieniu łatwego dostępu 

do oryginalnych części zamiennych, firma Bosch Rexroth wraz ze swoimi 

partnerami serwisowymi dąży do zwiększenia poziomu zadowolenia klientów 

oraz wspólnego wzrostu na rynku. 

 

Jeśli chcieliby Państwo zostać naszym Partnerem Serwisowym zachęcamy 

do kontaktu: aftermarket@boschrexroth.pl 
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Zakres usług oferowanych przez partnera serwisowego Bosch Rexroth 

 
   

 

 Certyfikowane naprawy elementów hydraulicznych 
Rexroth 

  

 Kontrola hydrauliczna naprawionych elementów 
hydraulicznych z wykorzystaniem oryginalnych 
parametrów referencyjnych 

  

 Regeneracja części używanych przy użyciu 
specjalistycznego wyposażenia Rexroth 

  

 Serwis cieczy roboczych   

 Serwis u klienta z diagnozą błędów / usługa 
demontażu i odbioru uszkodzonych elementów 
hydraulicznych 

  

 Montaż i uruchomienie naprawionych lub 
wymienionych elementów hydraulicznych 

  

 Bieżąca konserwacja urządzeń i utrzymywanie 
zapasu części 

  

 

 

 

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 

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. 

http://www.boschrexroth.pl/
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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 Soboń 

tel.: +48 (22) 738 18 60 

krzysztof.sobon@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 
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http://twitter.com/BoschPresse

