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Zoptymalizowany transport ciężkich palet z produktem  
Nowe komponenty systemu transportowego TS2plus, przystosowane do 

pracy z większymi obciążeniami, jeszcze bardziej poszerzają zakres 

zastosowań tego uniwersalnego rozwiązania 

 

System transportowy Bosch Rexroth TS2plus został obecnie wyposażony w komponenty 

przystosowane do pracy z większymi obciążeniami  

Firma Bosch Rexroth oferuje obecnie system transportowy TS2plus z 

nowymi komponentami przystosowanymi do pracy z większymi 

obciążeniami, które umożliwiają przenoszenie palety z produktem o 

masie do 240 kg (łącznie z paletą), a tym samym zwiększają 

wszechstronność i elastyczność jego zastosowań. Konstrukcja i dobór 

materiałów nowych komponentów gwarantują dużą niezawodność przy 

ciągłym obciążeniu do 200 kg/m. 

Firma Bosch Rexroth optymalizuje i rozbudowuje system transportowy 

TS2plus, wprowadzając nowe komponenty przystosowane do pracy z 

większymi obciążeniami, umożliwiające przenoszenie ciężkich palet z 

produktem, również na niewielkiej przestrzeni. Pozwala to na używanie 

systemu przy ciągłym obciążeniu do dwóch kilogramów na centymetr oraz 

przenoszenie palet z produktem na paletach o wielkości do 1200 × 1200 mm.  

Maksymalna obciążalność systemu TS2plus została znacznie zwiększona — 

ze 100 do 240 kg (masa palety z produktem — dzięki całkowicie nowym 

komponentom przystosowanym do pracy z większymi obciążeniami.  
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Specjaliści z firmy Bosch Rexroth opracowali wzmocnione palety, jednostki 

do przenoszenia ładunku pomiędzy sekcjami wzdłużnymi i poprzecznymi, 

jednostki do obracania ładunku o 90° lub 180°, a także jednostki 

pozycjonujące i stopery zatrzymujące. Poza tymi nowymi modułami, w 

systemie TS2plus wprowadzono nowe rozwiązania techniczne ułatwiające 

transport ciężkich ładunków, takie jak zastosowanie w miejscach krytycznych 

części stalowych zamiast plastikowych, zastosowanie wzmocnionych 

kształtowników zwiększających obciążalność sekcji czy zastosowanie ślizgów 

ze stali nierdzewnej bardzo odpornej na zużycie oraz odpornych łańcuchów 

akumulacyjnych w sekcji buforującej, przystosowanych do ciągłego użycia w 

surowych warunkach produkcyjnych. 

 

Nowe udoskonalenia i komponenty zwiększają uniwersalność oraz 

elastyczność zastosowań systemu TS2plus. Palety na produkty mogą mieć 

wielkość od 160 × 160 mm do 1200 × 1200 mm, co gwarantuje transport 

zarówno poszczególnych części, jak i dużych zespołów lub wyrobów 

gotowych. Firma Bosch Rexroth działa na całym świecie, posiada zakłady 

produkcyjne na trzech kontynentach i oferuje pełną gamę produktów 

odpowiadających jednolitym globalnym standardom branżowym. W systemie 

TS2plus stosuje się specjalne, energooszczędne silniki 3-fazowe 

certyfikowane zgodnie ze standardami CE, cURus i CCC, zasilane dowolnym 

napięciem stosowanym powszechnie na świecie, co umożliwia wdrożenie we 

wszystkich krajach uprzemysłowionych.  

 

Ten wszechstronny system transportu działa niezawodnie nawet w 

warunkach specjalnych, takich jak środowiska z wyładowaniami 

elektrostatycznymi, pomieszczenia o zaostrzonych wymaganiach co do 

czystości czy pomieszczenia o kontrolowanej wilgotności. Dzięki temu może 

być stosowany w wielu sektorach, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, 

elektronicznym, elektrotechnicznym, medycznym i optycznym. 
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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. 

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. Paweł Krzesak 

tel.: +48 (71) 364 73 27 

pawel.krzesak@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 

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


 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth Sp z o.o., ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa, Polska, www.boschrexroth.pl 

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

 Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 
 

 

 

PI 080096 

Informacja prasowa 
 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

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 

 

 

 


