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Connected Hydraulics Beyond Limits  
Hydraulika przyszłości na wyciągnięcie ręki 

  

Koncepcja Connected Hydraulics jest wynikiem postępującej elektronizacji, która pozwoliła na 

bezproblemowe podłączenie hydrauliki do nowoczesnych struktur sieciowych  

Hydraulika wykazuje szczególne zalety, wynikające z fizycznej zasady 

jej działania, takie jak gęstość mocy, niezawodność i wytrzymałość, 

dzięki czemu jest wybierana jako źródło napędu w wielu 

zastosowaniach. Elektronizacja hydrauliki i przeniesienie jej funkcji do 

poziomu oprogramowania gwarantują zachowanie tej pozycji również w 

przyszłości. 

Koncepcja Connected Hydraulics jest wynikiem postępującej elektronizacji, 

która pozwoliła na bezproblemowe podłączenie hydrauliki do nowoczesnych 

struktur sieciowych. Dzięki rozproszonej inteligencji i otwartym interfejsom 

możliwa jest integracja hydrauliki z rozwiązaniami opartymi na różnych innych 

technologiach. Connected Hydraulics umożliwia wykorzystanie ogromnego 

potencjału środowisk Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy (IoT). Cyfrowe 

modele komponentów hydraulicznych umożliwiają symulacje i programowo 

kontrolowane zmiany procesów. Hydraulika podłączona do sieci sama się 

monitoruje i z prawdopodobieństwem 99% wykrywa błędy zanim doprowadzą 

one do awarii. Pozwala to na podejmowanie odpowiednich działań 

prewencyjnych w trakcie zaplanowanych przerw w produkcji.  

Przekraczamy bariery 

Hydraulika jest wykorzystywana w prawie wszystkich zastosowaniach 

związanych z inżynierią mechaniczną i zakładową - od automatyzacji fabryk i 

budowy zakładów po unikatowe w skali świata projekty infrastrukturalne. Jako 

globalny dostawca najbardziej wymagających i wydajnych rozwiązań 
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hydraulicznych firma Bosch Rexroth nieustannie przesuwa bariery możliwości 

technicznych. Stale podnoszone poziomy mocy, funkcjonalności i czasu 

eksploatacji ułatwiają producentom konstruowanie maszyn i urządzeń 

przemysłowych, a użytkownikom doskonałe sterowanie siłą i momentem 

obrotowym. 

Wysoka sprawność przez cały okres eksploatacji 

Sprawność jest mierzona we wszystkich fazach cyklu eksploatacji: od 

projektowania poprzez uruchomienie do produkcji. W zakresie sprawności 

Connected Hydraulics wyznacza nowe poziomy odniesienia.  

Uproszczenie projektowania 

Firma Bosch Rexroth oferuje wyjątkowe narzędzia online do konfigurowania 

komponentów i modułów. Funkcje symulacji pozwalają na sprawdzenie 

wszystkich komponentów pod kątem właściwych wymiarów oraz umożliwiają 

projektantom komputerowe przetestowanie różnego rodzaju konfiguracji. 

Rozwiązania oferowane przez firmę Bosch Rexroth są oparte na 

rozproszonej inteligencji oraz otwartych standardach programowania i 

komunikacji. Sterowniki ruchu nie wymagają oddzielnej szafy sterowniczej, co 

upraszcza projektowanie maszyny.   

Usprawnienie procesu instalacji 

Fabrycznie zmontowane i przetestowane moduły, instalowane w trybie 

„podłącz i pracuj”, umożliwiają uzyskanie znacznych oszczędności przy 

instalowaniu i uruchamianiu. Kreatory wstępnego konfigurowania parametrów 

sterowników ruchu podpowiadają odpowiednie wartości i prowadzą operatora 

przez proces uruchamiania. 

Maksymalizacja produktywności 

W codziennej pracy produktywność zależy od czasu cyklu, precyzji i czasu 

konfigurowania. Pod tymi względami rozwiązania hydrauliczne firmy Bosch 

Rexroth są znakomite. Biją także rekordy pod względem kosztów 

operacyjnych. Napędy z pompami o zmiennej wydajności z rodziny Sytronix 

umożliwiają zmniejszenie zużycia energii przez osie hydrauliczne nawet o 

80%.  
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Minimalizacja przestojów 

Wytrzymałość i niezawodność hydrauliki firmy Bosch Rexroth jest dodatkowo 

zwiększona dzięki funkcjom monitorowania warunków oraz serwisowania 

prewencyjnego. Odpowiednie czujniki mierzą poszczególne parametry 

operacyjne napędu hydraulicznego, takie jak jakość oleju, temperatura czy 

drgania, a także zliczają cykle przełączania zaworów. Funkcja monitorowania 

warunków jest dostępna do nowych zasilaczy hydraulicznych z rodzin 

ABPAC i CytroPac, jak również do jednostek wykonywanych na indywidualne 

zamówienie. 

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 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. Tomasz Domaszczyński 

Tel.: +48 22 738 18 50 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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E-Mail: tomasz.domszczynski@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 

 

 

 


