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Metalurgia 
Niezależne technologicznie rozwiązania z zakresu automatyki – firma 
Bosch Rexroth to godny zaufania partner biznesowy począwszy od 
momentu złożenia oferty i opracowania projektu, aż po uruchomienie 
rozwiązania oraz modernizację. 

 
Technologia firmy Bosch Rexroth wspiera branżę metalurgiczną 

W trudnym środowisku pracy wymagana jest duża niezawodność 
maszyn. Zapewnia to w metalurgii płynność procesów produkcyjnych  
o charakterze ciągłym.  

Dlatego też budowniczy fabryk i pracujący w nich operatorzy potrzebują 
rzetelnego partnera w zakresie automatyki. Firma Bosch Rexroth oferuje 
rozwiązania w zakresie automatyki i komponentów do szerokiego 
zastosowania w hutach i walcowniach. Obejmują one m.in. wieże obrotowe 
kadzi, urządzenia do odlewania ciągłego, urządzenia do odlewania 
pionowego z przeznaczeniem do kęsisk płaskich z aluminium, a także 
zastosowania walców w walcowniach zimnych i gorących. 
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W wielu krajach powstają nowe huty i walcownie, a stare są modernizowane. 
Wydajność tych zakładów można podnieść w najbardziej efektywny sposób, 
stosując zaawansowane technologicznie rozwiązania od jednego dostawcy.  

Klienci mogą powierzyć naszym doświadczonym ekspertom pełną obsługę, 
od etapu projektu do przekazania gotowego rozwiązania pod klucz. 
Oferowane na całym świecie rozwiązania gwarantują precyzję  
i niezawodność przez cały okres pracy fabryki.  

Opracowane przez firmę Bosch Rexroth rozwiązania w zakresie 
napędów i sterowania mogą znacząco podnieść wydajność stalowni. 

Wysoce precyzyjne sterowanie pracą walców w połączeniu z mocnymi 
napędami hydraulicznymi i elektrycznymi są gwarancją wysokiej jakości  
i gładkości powierzchni. Serwocylinder w połączeniu z systemem sterowania 
gwarantuje optymalność procesu przemieszczania form metalowych. 

Nasi klienci mogą korzystać ze sprawdzonego w praktyce know-how 
naszych pracowników. Światowy zasięg działania to również pewność 
uzyskania wsparcia serwisowego na całym świecie. 
 
 
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. 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Arkadiusz Gierczak 

Tel.: +48 71 364-73-28 

E-Mail: arkadiusz.gierczak@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 

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

 

 

  


