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Gotowe rozwiązania do podajników płytowych 
i taśmowych 
 

 
 

Podajniki płytowe i taśmowe muszą obsługiwać duży rozruchowy 

moment obrotowy i częste skoki obciążenia w trudnym środowisku 

roboczym. Firma Bosch Rexroth oferuje łatwo dostępne rozwiązania 

napędowe zoptymalizowane pod kątem całkowitej wydajności, 

przewidziane zarówno do nowych podajników, jak i tych podlegających 

modyfikacji czy modernizacji. Dzięki wykorzystaniu wiedzy swoich 

specjalistów firma dobiera najbardziej efektywne rozwiązanie, 

uwzględniając wszelkie wymagania swoich klientów.  

Modułowe rozwiązania napędowe firmy Bosch Rexroth posiadają 

wbudowaną ochronę przed obciążeniem udarowym, co zabezpiecza 

maszyny i zmniejsza ryzyko przestojów w produkcji. Moment bezwładności 

hydraulicznego napędu bezpośredniego wynosi zaledwie 0,1% momentu 

bezwładności porównywalnego systemu napędu elektromechanicznego z 

przekładnią redukcyjną. Aspekt ten ma ogromne znaczenie przy rozważaniu 

zwiększania czasu dostępności podajników, poprzez ograniczanie obciążeń 

maszyn i układów napędowych. 

 

Zaprojektowane do ciężkiej pracy 

Systemy bezpośrednich napędów hydraulicznych firmy Bosch Rexroth 

udostępniają duży rozruchowy moment obrotowy i możliwość jego 

długotrwałego utrzymania. Rozwiązania napędowe umożliwią również 

uruchamianie podajników w dowolnych warunkach obciążenia i przy 

długotrwale działającym dużym obciążeniu — a wszystko to przy zupełnie 
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przeciętnym zapotrzebowaniu na moc. Ponadto można uruchamiać i 

zatrzymywać podajniki bez ograniczeń tak często, jak to konieczne. 

 

Ciągłe zwiększanie wydajności 

Firma Bosch Rexroth stale poszukuje sposobów na zwiększenie wydajności. 

Oferowane przez nią rozwiązania napędów i sterowania są niezawodne i 

zaprojektowane do działania w nieprzyjaznym środowisku i w wymagających 

zastosowaniach dzisiejszego i przyszłego przemysłu. 

 

Globalny partner lokalne wsparcie 

Zarówno w przypadku kompletnych rozwiązań napędów, jak i modernizacji 

już działającego wyposażenia, klienci firmy mogą liczyć na wsparcie i pomoc. 

Firma Bosch Rexroth oferuje usługi projektowe, instalacyjne i serwisowe na 

całym świecie, świadcząc szybkie i dobrze skoordynowane wsparcie w 

zakresie ofertowania, prac instalacyjnych, prac serwisowych na miejscu oraz 

pomocy technicznej. Prace konserwacyjne wykonywane są przez miejscowy, 

wyszkolony personel z dobrą znajomością produktów firmy. 

 

Łatwość modernizacji 

Już od ponad 30 lat firma Bosch Rexroth dostarcza i instaluje systemy 

napędu podajników oparte na rozwiązaniach Hägglunds. 

Dzięki zgromadzonemu na przestrzeni dekad doświadczeniu doskonale wie 

jak skonfigurować wszystkie funkcje, aby uzyskać optymalne rezultaty. 

Ponadto elastyczne, modułowe systemy są zaprojektowane tak, aby ułatwiać 

ich modernizację w przyszłości. Gdy trzeba zwiększyć produkcję, można z 

łatwością, przy minimalnych zakłóceniach procesu produkcyjnego, dodać 

kolejne elementy lub dopasować te istniejące w modułowej architekturze 

systemu napędu, uzyskując w ten sposób optymalne rezultaty. 

 

Pięć wielkich zalet systemów napędów hydraulicznych Hägglunds 

 

 Przestrzeń 

Wiele podajników często instaluje się w miejscach o ograniczonej przestrzeni. 

Rozwiązania Hägglunds umożliwiają osiągnięcie najwyższej elastyczności. 

Wydajny silnik hydrauliczny jest niewielki, a jego bezpośredni montaż 

powoduje, że do jego instalacji potrzeba niewiele miejsca. Zespół napędowy 

(agregat hydrauliczny) umieszcza się tam, gdzie jest dostępna przestrzeń, 

niezależnie od lokalizacji wału podajnika. 

 Konserwacja 
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Wysoka trwałość znamionowa systemów napędowych Hägglunds oznacza, 

że wymagają one bardzo ograniczonej konserwacji. Systemy mają budowę 

modułową i są oparte na produkowanych seryjnie standardowych 

komponentach, dzięki czemu prace konserwacyjne i serwisowe można 

wykonywać szybko i łatwo. 

 Duży rozruchowy moment obrotowy 

Technologia hydraulicznych napędów bezpośrednich umożliwia rozruch 

podajników z nieograniczonym czasowo pełnym momentem obrotowym. 

Zainstalowaną moc można w pełni wykorzystać bez przewymiarowywania 

napędu dla potrzeb rozruchu. 

 Częste uruchamianie i zatrzymywanie 

Podajniki wyposażone w hydrauliczny napęd bezpośredni można bez 

ograniczeń wielokrotnie uruchamiać i zatrzymywać. Ponadto podajnik może 

przez nieograniczenie długi czas pracować z dowolną prędkością z 

obsługiwanego zakresu. 

 Niezawodność 

Hydrauliczny napęd bezpośredni cechuje się udowodnioną wysoką 

niezawodnością. Systemy Hägglunds są zaprojektowane tak, aby zapewnić 

długi czas eksploatacji przy jak najmniejszym nakładzie prac 

konserwacyjnych. Taka zasada działania sprawdziła się w przypadku 

podajników i zapewnia ich długie, niezawodne działanie.   
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Podajnik taśmowy 

 

 

 

 

 

Nasze rozwiązania już wcześniej były najlepsze w swojej klasie pod względem relacji 

wydajności do masy. Teraz wykonaliśmy kolejny krok naprzód, wprowadzając do nich nową 

linię silników hydraulicznych Hägglunds CBM. W porównaniu z poprzednimi standardowymi 

silnikami typu Marathon silniki CBM są mniejsze i o ok. 25 -30% lżejsze, a zarazem 

udostępniają większą moc i lepszą wydajność. Silniki CBM mają największy stosunek 

momentu obrotowego do masy na świecie.  

 

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 
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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 390 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2016) i wygenerowała w 2016 roku 

obrót w wysokości 73,1 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 450 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 59,000 

współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 120 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. Arkadiusz Bręk 

tel.: +48 (61) 816 77 69 

arkadiusz.brek@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
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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 

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

 

 

 


