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Serwis Bosch Rexroth – pełne wykorzystanie 
możliwości maszyn i urządzeń w ciągu całego 
cyklu ich eksploatacji 

 
Serwis Bosch Rexroth zapewnia pełne wykorzystanie możliwości maszyn I urządzeń w ciągu 
całego cyklu ich eksploatacji. 

Pełne wykorzystanie możliwości maszyn i urządzeń w ciągu całego 
okresu ich eksploatacji jest warunkiem koniecznym dla stałego wzrostu 
produkcji. Współpraca z profesjonalnym partnerem serwisowym 
gwarantuje dostęp do kompleksowych usług, ekspertyz i napraw oraz 
szybką dostawę części zamiennych. Zmniejsza to koszty związane  
z utrzymaniem i naprawami Twoich maszyn i urządzeń. 

Sieć serwisowa Bosch Rexroth, która działa w ponad 80 krajach, 
gwarantuje szybki kontakt z wykwalifikowanymi technikami 
i  inżynierami, którzy rozwiązują problemy stosując obszerną wiedzę  
w zakresie technologii napędowych i sterowań. Dzięki serwisowi 
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znajdującemu się w kraju, w którym maszyny i urządzenia są 
użytkowane, minimalizujemy koszty. To ogranicza również konieczność 
wysyłki uszkodzonych elementów do zakładów produkcyjnych. Firma 
Bosch Rexroth oferuje szeroki zakres usług dotyczących 
hydraulicznych, elektrycznych i  mechanicznych układów napędowych 
Twoich maszyn i urządzeń, gwarantujący pełne wykorzystanie ich 
możliwości. 

Części zamienne 

W przypadku awarii układów napędowych maszyn lub urządzeń 
najważniejsze jest bezzwłoczne pozyskanie właściwych części zamiennych.  
Zadzwoń lub wyślij wiadomość pocztą elektroniczną, a nasi specjaliści 
rozpoczną pracę w celu znalezienia właściwych elementów. Firma Bosch 
Rexroth znajduje również rozwiązania dla zespołów i elementów wycofanych 
z produkcji. Dzięki znormalizowanym wymiarom połączeń oraz otwartym 
interfejsom elektrycznym, elementy i zespoły Rexroth mogą być stosowane 
jako części zamienne również w przypadku wyrobów innych producentów. 
 
Możesz również dobrać standardowe części zamienne przez internet.  
 
Naprawa – przywrócenie właściwości użytkowych 

Wymiana nie zawsze jest jedyną opcją. Szczególnie w przypadku drogich 
elementów czy zespołów możliwe i ekonomicznie uzasadnione jest 
przeprowadzenie naprawy. Nasze warsztaty w krótkim czasie przywrócą 
właściwości użytkowe uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespołom 
maszyny. 
Odtwarzalność i niezawodność to kluczowe aspekty w zastosowaniach 
przemysłowych.  
 
Zalety: 
- wykorzystanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych, 
- gwarancja na wymienione elementy i zespoły, 
- zapewnienie zgodności ze stosowanymi normami bezpieczeństwa, 
- terminy napraw wybranych elementów zespołów zgodnie z wymaganiami 
klienta. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Kontakt dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: (22) 738 18 80 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

 

INFORMACJA PRASOWA PI060007 

  
 

Usługi w miejscu użytkowania – bliskość i szybka reakcja 

Prawidłowe utrzymanie i naprawa układów napędowych maszyn wymaga 
obszernej wiedzy w zakresie wszystkich technologii napędu i sterowania. 
Bosch Rexroth oferuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone u klienta, 
tj. w miejscu użytkowania układów napędu i sterowania.  
 
Usługi w miejscu użytkowania maszyn i urządzeń: 
- wsparcie działań służb utrzymania ruchu użytkownika maszyn i urządzeń, 
obejmujące: 
- rozruch, 
- rozwiązanie problemów związanych z konkretnym zastosowaniem, 
- rozwiązywanie problemów podczas użytkowania, 
- pomoc techniczna i Hotline, 
- modernizacja i wsparcie inżynierskie (projektowe).  
 
Regeneracja (REMAN) – maszyny i urządzenia jak nowe 

Po co czekać aż maszyna ulegnie awarii? Warto wymienić zużywające się 
lub w dużym stopniu zużyte już części profilaktycznie, podczas planowych 
przerw w produkcji. W ten sposób możesz zwiększyć dyspozycyjność 
maszyn i urządzeń przy minimalnym nakładzie kosztów. 
 
Dla wybranych zespołów hydraulicznych i modułów elektronicznych 
oferujemy szybką wymianę elementów w ramach programu REMAN. 
Wystarczy wysłać stary zespół, a zapewnimy Ci całkowicie odnowiony  
i zregenerowany, objęty pełną gwarancją Bosch Rexroth (12-miesięczną dla 
zespołów hydraulicznych lub 24-miesięczną dla modułów elektronicznych). 
 
W przypadku elektronicznych modułów napędowych (sterowników) istnieje 
również możliwość skorzystania z programu REMAN plus, gwarantującego 
serwisowanie modułu przez kolejne 60 miesięcy. 
 
Dzięki programowi REMAN, klient otrzymuje zespół o tych samych cechach 
użytkowych, lecz z wykorzystaniem najnowszych dostępnych elementów  
i technologii. 
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Korzyści usługi REMAN i REMAN plus:  
- wydłużenie trwałości maszyn, 
- wykorzystanie oryginalnych części zamiennych, 
- wdrożenia realizowane przez specjalistów. 
 
Modernizacja – drugie życie linii produkcyjnych  

Pomimo napraw i okresowo prowadzonych przeglądów, wszystkie maszyny  
i urządzenia osiągają punkt, w którym ich wydajność przestaje konkurować  
z nowoczesnymi maszynami. Opłacalną i oszczędną alternatywą dla zakupu 
nowego sprzętu jest regularne zatrudnianie profesjonalnych służb 
technicznych w celu wdrożenia środków modernizacyjnych lub całkowitej 
modernizacji danego zespołu. 
 
Będąc partnerem w zakresie utrzymania trwałości układów napędu i sterowań 
maszyn, pomagamy Państwu poprzez oferowanie doradztwa technicznego 
oraz analiz dotyczących rentowności. Często zdarza się, że modernizacja jest 
jedynym krokiem umożliwiającym dalszą efektywną eksploatację maszyny. 
Dotyczy to zespołów układów napędowych oraz zespołów sterowania, przy 
czym zestawy modernizacyjne dostosowane są do istniejących algorytmów 
pracy oraz zapewniają większą swobodę dzięki dodatkowym funkcjom.  
Pełna modernizacja jest szczególnie korzystna dla większych urządzeń oraz 
maszyn zaprojektowanych do celów specjalnych. Nasi specjaliści są 
świadomi specjalnych wyzwań, które stanowią nieodłączną część projektów. 
Bez względu na to, czy są to maszyny transportu bliskiego, maszyny  
i urządzenia drukarskie, pakujące czy wykorzystywane w przemyśle 
samochodowym, zapewniamy wymagane know-how. Po zakończeniu 
modernizacji Twoja maszyna lub urządzenie będzie pracować równie 
niezawodnie jak nowa maszyna. 
 
Usługi modernizacyjne: 
- inwentaryzacja u klienta, 
- modernizacja przestarzałych i mało wydajnych zespołów i dostosowanie ich 
do najnowszych technologii, 
- doradztwo i zarządzanie projektem w zakresie nowych koncepcji napędu  
i sterowania, 
- ocena ryzyka po modernizacji, 
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- rozwój technologii / oprogramowania, 
- całkowita modernizacja napędu i sterowania maszyn oraz urządzeń 
włącznie z dostosowaniem oprogramowania. 
 
 
Doradztwo techniczne – wykorzystanie know-how 

Z pewnością dobrze znasz swoje urządzenia produkcyjne. Czy są wykonane 
zgodnie z najnowszą technologią? Czy istnieją obszary, w których ich 
sprawność i bezpieczeństwo mogą ulec poprawie? Czy istnieje możliwość 
wdrożenia strategii monitorowania ich stanu technicznego? Nasi specjaliści 
zapewniają fachowe i praktyczne porady. 

 
Doradztwo techniczne w zakresie: 
- sprawności układów napędowych maszyn i urządzeń – nasz system 
Rexroth for Energy Efficiency maksymalizuje oszczędności energii, włącznie 
z układami, które zostały już zainstalowane, 
- bezpieczeństwa zgodnego z wymaganiami norm dzięki 
zindywidualizowanym środkom bezpieczeństwa Rexroth,  
- monitorowania stanu technicznego układów. 
 
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 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Leszek Socha 

Tel.: +48 (22) 738 18 48 

E-Mail: leszek.socha@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 
wroclaw@boschrexroth.pl 

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

