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Fabryka Przyszłości.  
Dziś. Jutro. Niebawem. 
 

 
 

Firma Bosch Rexroth, będąca zarówno doświadczonym użytkownikiem, 

jak i dostawcą rozwiązań dla Przemysłu 4.0, opracowała konkretny 

pomysł urzeczywistnienia wizji Fabryki Przyszłości. W wizji tej nie 

chodzi wyłącznie o to, co będzie wykonalne pod względem 

technicznym, ale również w jaki sposób będzie można najlepiej spełnić 

wyzwania nowoczesnych fabryk. Część rewolucyjnych rozwiązań 

automatyki zawartych w wizji firma Bosch Rexroth oferuje już obecnie, a 

niektóre z nich zostaną wprowadzone na rynek już wkrótce. Ponadto, 

dodatkowe wizjonerskie technologie będą sukcesywnie wdrażane w 

dalszej perspektywie. 

Wszystko połączone 

W wizji Fabryki Przyszłości wszystkie sekcje i zakłady produkcyjne są ze 

sobą połączone, co zwiększa ich elastyczność. Użycie otwartych standardów 

umożliwia szybkie i łatwe skonfigurowanie systemów. Firma Bosch Rexroth 

oferuje lub wkrótce zacznie produkować wszystkie niezbędne elementy do 

urzeczywistnienia tej wizji, od technologii i komponentów po czujniki i 

rozwiązania systemowe. 
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Cyfrowy strumień tworzenia wartości 

W Fabryce Przyszłości wszystkie maszyny i urządzenia zostaną 

konfigurowane w taki sposób, aby ich status mógł być definiowany online, w 

czasie rzeczywistym. Komendy dotyczące aktualizacji i konserwacji można 

będzie wykonywać zdalnie – niemalże jednym kliknięciem. Każdy etap pracy 

oraz procesów będzie rejestrowany, przesyłany i przetwarzany przez 

nowoczesne oprogramowanie. Będzie ono analizować, symulować i 

doskonalać wszystkie procesy w całym strumieniu tworzenia wartości – od 

zakupu, poprzez proces produkcji aż po dostawę do klienta.  

 

Maksymalizacja elastyczności 

Dzięki Fabryce Przyszłości opłacalna będzie produkcja małych nakładów lub 

nawet pojedynczych sztuk. Maszyny będą się składać z łatwych w 

dostosowywaniu do potrzeb modułów, ponieważ sprzęt i oprogramowanie 

będą działać na każdym z nich niezależnie wykorzystując chmurę 

obliczeniową. Jednostki sterujące obiektem oraz jednostki zasilania będą 

miały łączność bezprzewodową. Linie produkcyjne wyposażone w 

technologie I4.0 już teraz są bardzo elastyczne i można je niezwykle szybko 

przeorganizować. 

 

Tworzenie wartości dodanej dzięki cyfrowym modelom biznesowym 

W przyszłości użytkownicy końcowi nie będą musieli kupować maszyn na 

własność, aby z nich korzystać. Zamiast tego będą woleli płacić za operacje 

wykonywane przez maszyny, które optymalnie wykorzystane, będą mogły 

pracować na zlecenie różnych klientów.  

 

Fabryka Przyszłości – synergia produktów, usług i wiedzy 

 „Podczas gdy inni jedynie rozmawiają o Przemyśle 4.0, my już pracujemy 

nad urzeczywistnieniem tej wizji” — wyjaśnia Rolf Najork, dyrektor generalny 

Bosch Rexroth. Fabryka Przyszłości jest zmieniającym się obiektem 

podłączonym do sieci bezprzewodowej, który umożliwia efektywną pracę i 

adaptuje się do potrzeb klientów. Hala produkcyjna przygotowuje się do 

wyznaczonych zadań i może w elastyczny sposób dostosowywać się do 

różnych wymagań: od pojedynczych zamówień do produkcji masowej. 

„Musimy zaadaptować się do całkiem nowych warunków. Ale wdrożenie tych 

rozwiązań jest dla nas wielką szansą” — zauważa Najork.  

Firma Bosch Rexroth potrafi łączyć wiedzę o systemach produkcyjnych, 

http://www.boschrexroth.com/
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doświadczenie w pracy ze złożonymi systemami, know-how w zakresie 

technologii czujników oraz doświadczenia w cyfryzacji i podłączaniu obiektów 

do sieci. Po raz pierwszy produkty, usługi i wiedza tworzą koncepcję Fabryki 

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 

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. 

 

 

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