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Firma Bosch Rexroth gotowa na wyzwania 
przyszłości 
Fragment wystąpienia Thomasa Ilkowa, dyrektora generalnego firmy 
Bosch Rexroth Sp. z o.o., na konferencji prasowej Grupy Bosch 
w Polsce, która odbyła się 25 maja 2018 roku w Warszawie. 

 
Wystąpienie Thomasa Ilkowa, dyrektora generalnego firmy Bosch Rexroth 

W 2017 roku firma Bosch Rexroth uzyskała znaczący wzrost sprzedaży i 
ilości zamówień, zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce. Lokalna 
spółka Bosch Rexroth Sp. z o.o. zwiększyła swoje przychody o 12%. W 
tym samym okresie ilość zamówień wzrosła aż o 24%. Na ten trend 
oddziaływały uwarunkowania polskiego rynku, takie jak wzrost PKB, 
dynamiczny rozwój produkcji w obszarze maszyn i obrabiarek 
skrawających oraz w przemyśle samochodowym. Co istotne, na tak 
pozytywne wyniki firmy znaczący wpływ miały strategiczne i 
organizacyjne zmiany, jakie firma Bosch Rexroth przechodzi od 2016 
roku.  
 
Firma Bosch Rexroth lokalnie – rozwój na polskim rynku 

Podsumowując rezultaty osiągnięte przez firmę Bosch Rexroth w 2017 roku 
warto zwrócić uwagę, iż ważnymi czynnikami, które przyczyniły się do 
wzrostu sprzedaży były pogłębienie współpracy z siecią dystrybutorów oraz 
rozwój elektronicznego kanału sprzedaży eShop. Ponadto firma rozszerzyła 
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sieć i pogłębiła kompetencje integratorów systemowych. Konsekwentne 
budowanie relacji z końcowymi klientami w działach utrzymania ruchu 
przyniosło wymierne efekty, podobnie jak rozbudowywanie działu 
mechatroniki czy aktywna współpraca z ośrodkami badawczo-naukowymi, 
takimi jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Politechnika Łódzka. 
Co więcej, dzięki sprawniejszej logistyce, centralizacji oraz efektywnemu 
ofertowaniu konkurencyjność firmy na polskim rynku wzrosła. 

W 2017 roku firma Bosch Rexroth położyła duży nacisk na promocję 
innowacyjnych produktów, szczególnie nowych napędów i osi 
elektrohydraulicznych w ramach kampanii produktowej Connected 
Hydraulics. Kolejnym celem firmy był rozwój kompetencji w zakresie 
elektroniki mobilnej z wykorzystaniem systemowego oprogramowania 
BODAS w maszynach samojezdnych. Bardzo istotnym obszarem działań 
firmy Bosch Rexroth były wszelkie aktywności związane z koncepcją 
Przemysłu 4.0 – promowanie, edukacja i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań.  
 

Firma Bosch Rexroth globalnie 

W 2017 roku firma Bosch Rexroth zainwestowała aż 322,5 mln euro w 
badania i rozwój nowych produktów. Dzięki temu rozwiązania oferowane 
klientom są trwałe, efektywne i najwyższej jakości. Również dzięki 
inwestycjom na kwotę ponad 116 mln euro, firma Bosch Rexroth stale 
umacnia swoją silną pozycję w każdym z 80 krajów, w których jest obecna.   

Firma Bosch Rexroth stawia przede wszystkim na nowe rozwiązania 
technologiczne, wykorzystywanie efektu synergii zarówno na rynku, jak i w 
obrębie Grupy Bosch, a także na rozwój koncepcji związanych z 
oprogramowaniem i automatyzacją. Poza tradycyjnie już mocną pozycją w 
dziedzinie hydrauliki przemysłowej oraz hydrauliki mobilnej, firma Bosch 
Rexroth została kluczowym dostawcą rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. 
Transformacja firmy przynosi efekty: firma Bosch Rexroth stale zwiększa 
swoją konkurencyjność i udział w rynku. 
 

Fabryka Przyszłości – kluczowy projekt firmy Bosch Rexroth w 2018 
roku 

Firma Bosch Rexroth, będąca zarówno doświadczonym użytkownikiem, jak i 
dostawcą rozwiązań dla Przemysłu 4.0, opracowała koncepcję 
urzeczywistnienia wizji Fabryki Przyszłości. Projekt Fabryki Przyszłości łączy 
trzy kluczowe elementy: inteligentną przestrzeń, mobilność i produkty 
sieciowe. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów dotyczące automatyzacji, 
elastyczności, personalizacji i zmniejszania kosztów w ramach nowych 
cyfrowych modeli biznesowych.  
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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 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 400 500 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2017) i wygenerowała w 2017 roku 

obrót w wysokości 78 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. Rozwój, produkcja oraz sieć sprzedaży na 

całym świecie stanowią podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2015 Bosch 

zgłosił ok. 5 400 patentów. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla 

świata zintegrowanego w internecie. Grupa Bosch zatrudnia 62,500 współpracowników w 

zakresie badań i rozwoju w 125 miejscach na całym świecie. 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. 

 

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 

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

 

 

  


