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Inżynieria oprogramowania EasyWizard: gotowy do 
startu w 3 minuty 

 
EasyWizard jest nowym, o wiele szybszym narzędziem asystenta 

uruchomienia w ramach prac inżynierskich IndraWorks VR13. 

Gwarantuje on proste i bezusterkowe uruchomienie urządzeń 

regulujących napęd w połączeniu z systemami liniowymi systemu 

modułowego EasyHandling. 

Szybkie, wygodne i bezpieczne uruchamianie 

 

Uruchamianie napędów kompaktowych IndraDrive Cs jeszcze nigdy nie było 

tak szybkie i bezpieczne. Czas uruchomienia obniża się z dotychczasowych 

90 minut do około 3 minut. W prosty sposób i intuicyjnie można teraz 

wprowadzać dane systemu liniowego, nawet z możliwością wczytywania  

danych mechanicznych za pomocą kodów QR. Dostosowana do  asystenta 

tabliczka znamionowa w systemach liniowych sprawia, że uruchomienie jest 

łatwe jak nigdy dotąd. 
 

Korzyści płynące ze szczególnych właściwości produktu 

 

 Łatwe, szybkie i intuicyjne uruchamianie napędów  

 Możliwy najkrótszy czas uruchomienia wynoszący około 3 minut 

 Wczytywanie danych mechanicznych również poprzez kod QR 

 Oparta na tekście i graficzna pomoc online do poszczególnych pól 

wejściowych 

PI 080077 
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 Ograniczenie błędnego parametrowania poprzez ujednolicone 

usytuowanie danych na tabliczce znamionowej i masce wprowadzania 

Wizard 

 Kontrola precyzyjności w przypadku swobodnego wprowadzania danych 

 Nadaje się do wszystkich systemów liniowych firmy Bosch Rexroth – 

terazrównież dla systemów liniowych innych producentów 

 W celu optymalizacji systemu można po wykonaniu parametrowania użyć 

osi w trybie testowania  

 Oprócz IndraWorks DS dostępna teraz również w wersjach  IndraWorks 

systemów sterowniczych IndraLogic XLC, IndraMotion MLD 13VRS oraz 

MLC 13VRS. 

Kluczowe dane techniczne 

 

 Wprowadzanie danych mechanicznych systemu liniowego 

 Opcjonalnie wprowadzanie częstotliwości konserwacji systemu liniowego 

 Wyznaczanie pomiaru absolutnego 

 Ustawianie wartości granicznych 

 Uruchomienie trybu Easy-Start-up 

 

 

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 360 00 

pracowników na całym świecie (wg danych na 1 kwietnia 2015) i wygenerowała w 2014 roku 

obrót w wysokości 49 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. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na 

całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2014 Bosch 

zgłosił ok. 4 600 patentów. 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”. 

http://www.boschrexroth.pl/
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Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl 

*Wyniki finansowe za rok 2014 nie obejmują byłych spółek joint-venture BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 

(obecnie BSH Hausgeräte GmbH) oraz ZF Lenksysteme GmbH (obecnie Robert Bosch Automotive Steering GmbH), 

które zostały w całości przejęte przez Grupę Bosch.   

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Adam Piękoś 

Tel.: +48 17 275 55 04 

adam.piekos@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) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
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. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/

