
 

 

 

 

 

 

 

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

Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 

 

 Informacje dla dziennikarzy: 

Bosch Rexroth Sp z o.o. 

Magdalena Chmielewska 

Tel.: +48 22 7381880 

Fax: +48 22 7588735 

magdalena.chmielewska@boschrexroth.pl 
 

 

 

PI080107 

Informacja prasowa 
 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

Fabryka przyszłości. 
Już dziś warto przygotować się do nowych wyzwań 
 

 
 

Jak będzie wyglądać fabryka przyszłości? Czy ma to znaczenie dla 

podejmowanych obecnie decyzji inwestycyjnych? Które rozwiązania są 

przyszłościowe? Jak można dostosować nowoczesne procesy 

produkcyjne do obecnych potrzeb rynku? W jaki sposób automatyzacja 

może się przyczynić do rozwoju rynku? Pytania te są obecnie 

przedmiotem ożywionej dyskusji w branżach produkcyjnych oraz 

budowy narzędzi i maszyn do produkcji. 

Praktycy zgadzają się co do jednego: w dziedzinie produkcji masowej presja 

na obniżenie kosztów będzie nadal rosnąć, podobnie jak wymagania 

dotyczące jakości. Zwiększa się zapotrzebowanie na rozwiązania, które 

umożliwiają wytwarzanie produktów dostosowanych do indywidualnych 

wymagań klienta, w niewielkich partiach - liczących nawet jedną sztukę, po 

konkurencyjnych cenach rynkowych, z zachowaniem szybkiego czasu 

dostarczenia produktu.  

Aby wyobrazić sobie zakres czekających nas zmian, spróbujmy odpowiedzieć 

na inaczej sformułowane pytanie. Co w fabryce przyszłości – za około 10 czy 

15 lat – pozostanie bez zmian w stosunku do typowej fabryki z 2018 roku? 

Zapewne niewiele, m.in.: podłoga, ściany i dach. Cała reszta - maszyny, 
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automatyzacja, sprzęt, sposoby komunikacji, a nawet pracownicy i sposób, w 

jaki będą oni współpracować i komunikować z całą infrastrukturą - zmieni się 

diametralnie. 

W jaki sposób przewidywane scenariusze wpłyną na technologię 

automatyzacji? Zdaniem firmy Bosch Rexroth można określić wyraźne 

kierunki jej rozwoju: w przyszłości wykorzystywane będą zdecentralizowane 

systemy zarządzania produkcją, a architektura automatyzacji będzie jeszcze 

bardziej zależna od rozproszonej inteligencji oraz łączności między 

wszystkimi urządzeniami uczestniczącymi w procesie produkcji. Takie 

rozwiązanie wymaga zapewnienia zgodności sprzętowej i programowej  

na wszystkich poziomach klasycznej piramidy środowiska automatyzacji, do 

systemu informatycznego przedsiębiorstwa i aplikacji chmurowych włącznie.  

Branża inżynierii mechanicznej potrzebuje nowych platform automatyzacji, 

które zapewnią nieograniczoną łączność oraz maksymalną elastyczność 

podczas konfigurowania urządzeń. Ułatwi to analizę olbrzymich ilości danych 

napływających z linii produkcyjnej. Zbudowany w ten sposób wirtualny obraz 

pracy zakładu oraz produktu umożliwi łatwe śledzenie oraz optymalizację 

strumieni wartości procesu produkcyjnego. Równocześnie te nowe platformy 

automatyzacji muszą spełniać tradycyjne kryteria związane z czasem cyklu, 

dostępnością i sprawnością energetyczną systemów oraz bezpieczeństwem 

maszyn.  

Projektowanie fabryki przyszłości nie musi kończyć się na projekcie 2D lub 

3D na ekranie komputera. Obecnie stosowane systemy symulacji z 

wykorzystaniem elementów VR pozwalają zobaczyć wirtualną linię 

produkcyjną w docelowym miejscu instalacji, a nawet wejść z nią w interakcję 

- co pozwala na rozpoczęcie szkolenia pracowników zanim fizyczne 

stanowiska pojawią się w zakładzie.   

Obecnie działające fabryki można już teraz zacząć wyposażać w rozwiązania 

I4.0 integrujące zainstalowane już maszyny i używane w zakładzie systemy, 

m.in. MES czy ERP. Rozwiązanie, takie jak IoT Gateway firmy Bosch 

Rexroth, pozwala łączyć sensory oraz komponenty w maszynach niezależnie 

od istniejącego już układu sterowania. IoT Gateway można łatwo podłączyć 

do czujników i sterowników innych producentów, które są zgodne m.in. ze 

standardami PPMP, OPC UA i OPC DA. Informacja o stanie lub awarii 

podłączonych źródeł danych, a tym samym generujących je urządzeń, może 

być dostępna z dowolnej lokalizacji w zakładzie, a użytkownicy mogą i będą 

mogli korzystać ze wszystkich funkcji IoT Gateway w urządzeniach 

przenośnych. W przypadku, gdy przesyłane dane o stanie maszyny 
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wymagają dodatkowej mocy obliczeniowej i odpowiednich narzędzi analizy, 

IoT Gateway pozwala przesyłać takie dane do przygotowanych 

dedykowanych aplikacji w chmurze obliczeniowej Bosch, jak również do 

klasycznych „odbiorników” danych w tradycyjnych lokalizacjach zakładu 

(serwerownia, baza danych, chmura prywatna). 

Decydenci, którzy już dziś muszą podejmować decyzje o inwestycjach, mogą 

jeszcze nie wiedzieć, jakich  konkretnych typów urządzeń będzie wymagać 

fabryka przyszłości. Jedno jest pewne: odizolowane od siebie rozwiązania są 

bardzo ryzykowne, ponieważ ich integracja i łączenie wymaga w późniejszym 

okresie dużego nakładu pracy i wprowadza ograniczenia. Należy przyjrzeć 

się bliżej inteligentnym, zdecentralizowanym rozwiązaniom, które oparte są 

na otwartych standardach  

i zapewniają elastyczne możliwości zbierania i przekazywania danych. 

Rozwiązania te będzie można dużo łatwiej i szybciej integrować, a co za tym 

idzie lepiej przygotują one fabryki do wyzwań przyszłości. 

 

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 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Adam Piszczatowski 

Tel.: (22) 738 19 66 

E-Mail: adam.piszczatowski@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 
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