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Specjalistyczne technologie urzeczywistniają koncepcję 
Przemysłu 4.0 
 

 
 

Według firmy Bosch Rexroth, czołowego specjalisty w dziedzinie 

napędów i sterowania, możliwość wykorzystania przez producentów 

potencjału Internetu Rzeczy i szybkiego przejścia do Przemysłu 4.0 

staje się właśnie rzeczywistością. 

Mike Lomax, kierownik ds. elektryfikacji w firmie Bosch Rexroth, zwrócił 

uwagę na kilka dziedzin rozwoju, które przekładają się na gwałtowny wzrost 

liczby sektorów wykorzystujących możliwości oferowane przez Przemysł 4.0. 

Przeczy to wynikom najnowszego raportu SAP, wskazującym, że tylko około 

1/5 firm z Wielkiej Brytanii wdraża strategię Przemysłu 4.0. 

 

Kluczowym aspektem Przemysłu 4.0 jest łączność umożliwiająca współpracę 

maszyny z człowiekiem, opartą na możliwości gromadzenia w czasie 

rzeczywistym ogromnych ilości danych i ich zoptymalizowanej analizie przez 

maszyny. Firma Bosch Rexroth jest pionierem w dziedzinie Przemysłu 4.0 — 

w pełni wdrożyła już tę koncepcję w wielu zakładach, między innymi w 

Homburgu, Lohr oraz Blaichach w Niemczech, zajmujących się produkcją 

komponentów hydraulicznych do zastosowań mobilnych oraz 

przemysłowych. Mike Lomax wyjaśnił:  „Wdrożenie koncepcji Przemysłu 4.0 

było technicznie możliwe już od pewnego czasu, ale dopiero teraz stało się 
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dostępne dla większej liczby producentów, nawet tych, którzy prowadzą 

działalność od dawna. 

 

Dziś możliwości w zakresie dostępu do Internetu, łatwego w użyciu 

oprogramowania i sprzętu, lokalizacji GPS, mocy obliczeniowej i opcji 

przechowywania danych są znacznie większe niż kiedykolwiek wcześniej. 

Jednak tym, co stanowi rzeczywistą różnicę, jest znacznie większa 

dostępność nowych, opłacalnych technologii ukierunkowanych na 

wykorzystanie przez producentów prawdziwej wartości Internetu Rzeczy. 

Na przykład, gromadzenie kluczowych danych w czasie rzeczywistym 

wymaga dużej liczby bardzo dokładnych czujników o najwyższych 

parametrach — takie czujniki są obecnie powszechnie dostępne w 

korzystnych cenach, dzięki wykorzystaniu sprawdzonej technologii używanej 

w telefonii komórkowej. 

 

Jednocześnie wyspecjalizowane złącza spełniające założenia koncepcji 

Przemysłu 4.0 (urządzenia do zbierania i transmisji danych) można po prostu 

zainstalować na sprzęcie znajdującym się w zakładzie, gdzie będą zbierać 

informacje w czasie rzeczywistym i przesyłać je do chmury. W wielu 

przypadkach pozwala to uniknąć przeprojektowywania sprzętu lub zakupu 

nowego zakładu. Jest to rzecz szczególnie ważna, zwłaszcza że wiele 

zakładów, które właśnie rozpoczynają działalność, było pierwotnie 

zaprojektowanych nawet dekadę temu, kiedy to tempo rozwoju 

technologicznego było wolniejsze, a możliwości oferowane przez Internet 

rzeczy były znane w znacznie węższym zakresie”. 

 

Mike Lomax podsumował: „Oznacza to, że wdrożenie koncepcji Przemysłu 

4.0 nie zawsze wiąże się z ponoszeniem znacznych nakładów finansowych 

lub tworzeniem nowego zakładu produkcyjnego — w wielu przypadkach 

kluczowe jest optymalne zastosowanie obecnie dostępnych specjalistycznych 

technologii w połączeniu z posiadanym wyposażeniem, tak aby umożliwić 

pozyskiwanie danych, które można wykorzystywać w czasie rzeczywistym w 

procesie decyzyjnym dotyczącym produkcji. 

 

Raport SAP wskazuje na minimalne wykorzystanie możliwości w tym 

zakresie, jednak nasze doświadczenia mówią co innego. W rzeczywistości 

jest to obszar, w którym obserwujemy zwiększone zaangażowanie 

producentów OEM. Są oni bardzo zainteresowani tym, w jaki sposób można 

dzięki tym specjalistycznym technologiom lepiej wykorzystać możliwości 

istniejący park maszynowy i przekształcić go tak, aby spełniał założenia 

koncepcji Przemysłu 4.0”. 
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Aby dowiedzieć się więcej o firmie Bosch Rexroth oraz koncepcji Przemysłu 

4.0, kliknij tutaj.  

 

 

 

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 

 

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. Paweł Orzech 

Tel.: +48(22)7381876 

pawel.orzech@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

https://www.boschrexroth.com/pl/pl/trendy/industry-4-0/index
http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
mailto:pawel.orzech@boschrexroth.pl
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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 

 

 

 


