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Firma Bosch Rexroth wspiera realizację i modernizację 
obiektów hydrotechnicznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kanał Panamski 

Obiekty hydrotechniczne to niezwykle ważny element infrastruktury 

wodnej śródlądowej i morskiej. Ze względu na ochronę 

przeciwpowodziową, transport wodny czy rozwój turystyki, obiekty te 

wpływają na codzienne funkcjonowanie każdego mieszkańca miasta czy 

wsi. Wymóg niezawodnego działania w ekstremalnie trudnych 

warunkach oraz długi okres eksploatacji to wyzwania, którym nie jest 

łatwo sprostać. 

Firma Bosch Rexroth wspiera budowę i modernizację obiektów 
hydrotechnicznych projektując i dostarczając napędy:  

 jazów i zapór, 
 śluz, w tym systemów bezpieczeństwa „ship arrestors”, 
 mostów zwodzonych i obrotowych,  
 ramp Ro-Ro,  
 systemów oszczędzania wody,  
 sterowania turbin.  

 
Do produkcji napędów wykorzystywane są wysokiej jakości komponenty marki 
Rexroth, takie jak: pompy, rozdzielacze, zawory sterujące, filtry oraz siłowniki 
hydrauliczne z innowacyjnymi powłokami ochronnymi ENDUROQ 
zapewniającymi najwyższą odporność na trudne warunki środowiskowe.  
 
Dzięki wysokim standardom realizowanych zadań i doświadczeniu 
zdobywanym przez lata na całym świecie, firma Bosch Rexroth nieustannie 
urzeczywistnia projekty związane z obiektami hydrotechnicznymi, a w swoich 
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referencjach może udokumentować setki zrealizowanych dostaw w obszarze 
modernizacji oraz wyposażenia nowych budowli, takich jak między innymi: 
 

 Kanał Panamski – modernizacja mechanicznych napędów „mitre 
gates” i „culver gates”, system „ oszczędzania wody”, 

 Śluzy na kanale Kilońskim, 
 Śluzy na Dunaju, Mozeli, Neckarze, 
 Most zwodzony Tower Bridge w Londynie, 
 Tama Trzech Przełomów na Jangcy. 

 

 
 
Jaz Janowice 

 
 
Firma Bosch Rexroth od lat realizuje dostawy i uruchamia napędy na wielu 
polskich  
i nadbałtyckich obiektach. Warto przywołać kilka z nich: 

 jazy: Rogów, Koźle, Lipki, Opole, Kozielno, Janowice, Lewin Brzeski, 
Nysa Kłodzka, Wrocław; Chrościce  – napędy klap jazów, 

 zapora we Włocławku, 
 zbiornik wodny Świnna Poręba - napęd zasuw awaryjnych oraz klap 

przelewów powierzchniowych, 
 zbiornik Nysa – budowla zrzutowa: napędy 3 klap i zasuw, 
 zbiornik Nysa – przelew boczny: napędy klap, 
 śluza Kłodnica – dostawa napędów, 
 Świnoujście, Kłajpeda, Bałtijsk – napędy ramp Ro-Ro, 
 Kłajpeda – napęd mostu zwodzonego. 

 
Ostatnim zrealizowanym projektem hydrotechnicznym jest napęd gdańskiej 
kładki łączącej brzegi Motławy. Firma Bosch Rexroth wyprodukowała, 
dostarczyła i uruchomiła kompletny napęd hydrauliczny kładki, z agregatem 
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zasilającym, blokami sterowania, siłownikami hydraulicznymi oraz układ 
sterowania elektrycznego. Prace nad projektem trwały od października 2016 
do maja 2017. W połowie czerwca obiekt został przekazany do eksploatacji, 
przyczyniając się do rewitalizacji tej części Gdańska. 
 
Obecnie firma Bosch Rexroth realizuje dostawy wyposażenia agregatów 
hydraulicznych 
i układu sterowania hydraulicznego mostu zwodzonego na wyspę 
Sobieszewską oraz kompleksową dostawę napędów hydraulicznych do jazów 
odrzańskich we Wróblinie, Januszkowicach i Zwanowicach.  
 
 

 
Kładka nad Motlawą                                                                                                                          

 
 

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 2016 roku 

obroty w wysokości 5 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 29 500 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 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. Dariusz Pachwicewicz 

Tel.: +48 520 89 92 

E-Mail: dariusz.pachwicewicz@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
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