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BODAS – Platforma inteligentnych urządzeń 
elektronicznych do maszyn samojezdnych  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Bosch Rexroth w zakresie maszyn samojezdnych oferuje zestaw 

komponentów i systemów do układów napędowych i sterujących. 

Elektronika odgrywa w nich coraz większą rolę. Od wielu lat 

wprowadzamy na rynek elementy i układy elektroniczne spełniające 

bardzo rygorystyczne normy i wymagania producentów maszyn, które 

są optymalnie dopasowane są do naszych komponentów 

hydraulicznych i napędowych.  

System BODAS składa się z pakietu sprzętowego i programistycznego. Jego 

centralny element, programowalne sterowniki typu RC, uzupełniają czujniki, 

wyświetlacze i joysticki oraz inteligentne moduły oprogramowania, które klient 

może skonfigurować samodzielnie. Spójna i skalowalna architektura 

modułowa z pewnością przyspieszy prace programistyczne. Doskonale 

dopasowane komponenty sprzętowe i programowe zwiększają wydajność i 

efektywność układów elektrohydraulicznych maszyn samojezdnych, dzięki 

czemu obniżają koszty ich wdrożenia oraz koszty eksploatacyjne. 

 

Sterowniki i urządzenia platformy BODAS sprawdzają się w codziennej pracy 

maszyn samojezdnych pracujących w trudnych warunkach. Produkty z 
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rodziny BODAS zapewniają dużą niezawodność, a tym samy ciągłą 

dyspozycyjność maszyny. 

 

Nowa koncepcja oprogramowania BODAS nie ma sobie równych także pod 

względem elastyczności. Nasza architektura oprogramowania umożliwia 

używanie zarówno gotowych rozwiązań programowych, wykorzystanie 

gotowych modułów (bibliotek) jak też możliwość rozszerzeń oprogramowania 

we własnym zakresie. 

 

Narzędzia BODAS są bardzo elastyczne i służą rożnym celom - od tworzenia 

programowania i przeprowadzania symulacji, po ocenę i optymalizację 

działającego systemu. Klient może więc samodzielnie tworzyć systemy 

sterujące dla swoich maszyn, korzystając z pełnego dostępu do bogatych 

zasobów wiedzy specjalistycznej firmy Bosch Rexroth. 

 

Nasze sterowniki umożliwiają spełnienie dyrektywy maszynowej ISO13849  

dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego.  

Spełniają one poziom bezpieczeństwa (Performance Level) na poziomie „d” 

zgodnie z normą ISO13849, a w przypadku maszyn rolniczych (PL) na 

poziomie „c” zgodnie z normą ISO25119.” 

 

Niezawodne sterowniki elektroniczne do maszyn samojezdnych 
pracujących w trudnych warunkach 

 

Podstawowym elementem systemu BODAS są sterowniki elektroniczne typu 

RC. Z jednej strony odbierają one i przetwarzają sygnały od działających 

urządzeń i czujników, z drugiej - obliczają i generują sygnały wyjściowe do 

pomp i silników hydraulicznych oraz zaworów hydraulicznych i innych 

elementów sterowanych na drodze elektronicznej. Sterowniki BODAS są 

swobodnie programowalne, ale można je również nabyć z zainstalowanymi 

gotowymi aplikacjami. Pod względem 

niezawodności i ekonomiczności BODAS jest jednym z najlepszych 

rozwiązań dostępnych na rynku. 

 

Różnorodność czujników elektronicznych dla większego 
bezpieczeństwa 
 

Rodzina czujników BODAS, obecnie znacznie rozszerzona, jest doskonale 

dostosowana do wymagań sterowników elektronicznych i komponentów 

hydraulicznych firmy Bosch Rexroth. Zapewnia większą niezawodność 

funkcjonalną, a ponadto przyspiesza programowanie i testowanie oraz 

wprowadzanie na rynek nowych produktów. 
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Uniwersalny wyświetlacz DI4 

 

Firma Bosch Rexroth oferuje solidny wyświetlacz BODAS DI4 o dużej 
rozdzielczości, który może być stosowany w rożnych maszynach 
samojezdnych. Jest swobodnie programowalny i bardzo elastyczny. Dzięki 
swojej uniwersalności może zostać zastosowany w kabinie każdego pojazdu, 
od wózka widłowego po ładowarkę lub spycharkę. 

 

Sprzęt i oprogramowanie - niezawodne i bezpieczne 
 
Maszyny samojezdne posiadają rożne wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa funkcjonalnego. Za pomocą odpowiednio dobranych 
komponentów BODAS można projektować i produkować maszyny, które 
spełniają obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
funkcjonalnego. Obszerna dokumentacja ułatwia weryfikację zgodności z 
takimi wymaganiami w przypadku każdej maszyny. 
 
Modułowy system oprogramowania - rozwiązania do konkretnych 
zastosowań 

 

Szeroki profil koncepcji oprogramowania BODAS umożliwia tworzenie 
rozwiązań do bardzo wielu zastosowań. Niezależnie od tego, czy klient 
wybierze gotowy standardowy pakiet aplikacji (ASrun, ASopen lub ASlibrary), 
czy rozwiązanie utworzone pod kątem indywidualnych potrzeb, zawsze może 
korzystać z bogatej wiedzy programistycznej firmy Bosch Rexroth. 
 
Narzędzia do planowania projektów - pomoc w dostosowywaniu 
projektów do indywidualnych wymagań 
 
Zestaw narzędzi BODAS, który obejmuje komponenty sprzętowe i 
programowe, pomaga klientowi na wiele sposobów. Ułatwia tworzenie 
algorytmów sterowania maszynami mobilnymi, udostępnia zintegrowany 
łańcuch narzędzi oraz zapewnia prosty, intuicyjny serwis maszyn u klienta. 
Pomoc rozpoczyna się już na etapie tworzenia modelu funkcji 
maszyny i może być kontynuowana podczas programowania w 
standardowym języku C lub językach IEC-61131-3. 
 

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 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Krzysztof Soboń 

tel.: +48 (22) 738 18 60 

krzysztof.sobon@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 
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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

