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Oprogramowanie napędem innowacji  
 

 
 

Trudno wyobrazić sobie koncepcję Przemysłu 4.0 bez oprogramowania, 

które już dziś zwiększa wartość dodaną generowaną przez maszyny. 

Najnowocześniejsze oprogramowanie wpływa na konkurencyjność 

przedsiębiorstwa oraz czas wprowadzania nowych produktów na rynek. 

W fabryce przyszłości będzie odgrywać jeszcze ważniejszą rolę ― 

modułowe, mobilne i połączone komponenty zyskają dzięki niemu 

niezbędną inteligencję.  

Ogromny potencjał w tym obszarze potwierdza oferta Connected Automation 

firmy Bosch Rexroth. Cechą charakterystyczną każdego oprogramowania 

firmy Bosch Rexroth jest otwarta architektura z interfejsem Open Core (OCI) 

na czele. Zapewnia ona bezpośredni dostęp do funkcji sterowania oraz 

stanowi podstawę efektywnego projektowania. Sterowniki, napędy czy 

komponenty automatyki można konfigurować oraz kontrolować w sposób 

spójny i ujednolicony. 

 

Dzięki modułom i szablonom funkcji, standardowe aplikacje tworzymy w 

bardzo prosty sposób – wystarczy wprowadzić odpowiednie parametry. Dla 

bardziej zaawansowanych środowisk dostępne są również nowoczesne 

środowiska i popularne języki programowania wysokiego poziomu, które 

można bez ograniczeń wykorzystać do programowania rozwiązań 

przemysłowych. Symulacja pracy maszyn i obiektów przemysłowych skraca 

szybkość oraz jakość testowania  - zwiększa to ich bezpieczeństwo, a 

jednocześnie przyspiesza wprowadzanie na rynek nowych produktów. Dzięki 

obsłudze zarówno dedykowanego środowiska OCI jak i protokołów z rodziny  
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OPC, rozwiązania firmy Bosch Rexroth z zakresu automatyki są coraz lepiej 

przygotowane do obsługi środowisk I4.0 oraz IoT (Przemysłowego Internetu 

Rzeczy). 

W obszarze systemów CNC firma Bosch Rexroth stale rozwija swoją 

platformę MTX, która w wersji 14 została rozszerzona o nowe funkcje obróbki 

obejmujące wiele technologii, nawet z 60 kanałami i 250 osiami. W 

dedykowanym oprogramowaniu na platformie MTX pojawiło się wiele nowych 

lub ulepszonych bibliotek oraz aplikacji w zakresie gięcia, toczenia, 

frezowania, szlifowania, tłoczenia, wykrawania, cięcia strumieniem wody i 

przenoszenia obrotowego. Dzięki innowacyjnym funkcjom można wytwarzać 

produkty w małych partiach, również za pomocą przemysłowych drukarek 3D. 

Ponadto, otwarta architektura umożliwia dodawanie funkcji dostosowanych 

do wymagań klienta. 

Nowoczesne oprogramowanie jest również wykorzystywane w systemach 

kontrolera ruchu MLC firmy Bosch Rexroth. Gotowe do użycia zestawy 

narzędzi przeznaczone do obsługi robotów, sterowniki PLC, funkcje 

bezpieczeństwa, zintegrowane funkcje serwonapędów oraz kompleksowy 

sterownik ruchu pozwalają na standaryzację platform sterujących,  

które są przeznaczone dla firm wyspecjalizowanych m.in. w produkcji i 

pakowaniu. Zestaw funkcji narzędziowych Generic Application Template 

(GAT) automatycznie generuje modułowe programy dla maszyn oparte na 

standardach IEC 61131-3 i PLCopen PLC. W przypadku złożonych aplikacji 

pozwala to zredukować niezbędny nakład prac inżynieryjnych nawet o 60%. 

Za pomocą zestawu funkcji narzędziowych CamBuilder można tworzyć  

i symulować w postaci graficznej elektroniczne krzywki. Po udanej symulacji 

bloki funkcyjne sterowników są automatycznie generowane, co znacznie 

ogranicza występowanie błędów powstałych na skutek ręcznego ich 

tworzenia.  

Kolejną innowacją software’ową w ofercie Bosch Rexroth jest możliwość 

przekształcenia sterowników PLC (Programmable Logic Control) w ILC (IoT 

Logic Control) za pomocą zestawów funkcji narzędziowych, takich jak Open 

Core Interface. System PLC ILC w wersji 14 z obsługą IoT pomaga w 

konstruowaniu specjalistycznych maszyn, systemów logistycznych 

i systemów automatyki ogólnej oraz umożliwia ich łatwe połączenie ze 

środowiskiem IIoT. Oprócz rozwiązań Sercos, ProfiNET i EthernetIP 

oprogramowanie ILC w wersji 14 oferuje nowe narzędzie EtherCAT 

Softmaster do kontrolowania współpracy z urządzeniami wejścia/wyjścia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

PI080108 

Informacja prasowa 
 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

 

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. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Adam Piszczatowski 

Tel.: (22) 738 19 66 

E-Mail: adam.piszczatowski@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 
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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 

 

 

 


