
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 PI080113 

PI 000/00 

TT.MM.JJJJ 

Klucz do zwiększenia produktywności maszyn 
pakujących 
Przemysł opakowaniowy działa pod ogromną presją czasu, kosztów 

i elastyczności. Operatorzy systemów muszą stale optymalizować 

złożone procesy, skracać czas przestojów i serwisowania maszyn, 

przyspieszać modernizację i wytwarzać coraz krótsze serie produktów. 

To nie są łatwe zadania. Pomóc w tym może doskonała baza informacji. 

  

Oprogramowanie IoT Gateway firmy Bosch Rexroth to rozwiązanie dla nowych i starszych 

urządzeń 

Oprogramowanie IoT Gateway firmy Bosch Rexroth to łatwe  

w konfiguracji rozwiązanie przeznaczone dla nowych i starszych urządzeń. 

Pozwala ono łatwo i ekonomicznie komunikować ze sobą nowoczesne 

maszyny z rozwiązaniami starszego typu. Co istotne, rozwiązanie to nie 

ingeruje w logikę sterowania czy automatykę urządzeń i elementów 

wykonawczych. Dane zbierane z maszyn pomagają optymalizować procesy 

produkcyjne i jakość produktu. 
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Oprogramowanie IoT Gateway firmy Bosch Rexroth umożliwia analizę  

i ocenę danych w celu zwiększenia efektywności systemu: 

 Szybko i prosto zapewnia łączność między nowymi i istniejącymi 

maszynami; 

 Zapewnia przejrzystość informacji – bez konieczności dokonywania 

czynności interwencyjnych w istniejącej automatyce;  

Aby spełnić rosnące wymagania dotyczące coraz krótszych serii produktów, 

użytkownicy muszą połączyć wszystkie procesy i ustanowić elastyczne 

łańcuchy tworzenia wartości złożone z niezawodnych maszyn i linii 

produkcyjnych. Niestety, piętnastoletni – lub dłuższy - cykl eksploatacji 

maszyny nie sprzyja kompleksowym inwestycjom w nowe urządzenia. 

Dodatkowo, poza zapotrzebowaniem na zwykłą modernizację istniejących 

technologii napędów i sterowania, rosną również wymagania dotyczące ilości 

informacji zbieranych z istniejących systemów.  

Efektywna komunikacja dla nowych i istniejących systemów 

Dzięki oprogramowaniu IoT Gateway firmy Bosch Rexroth zarówno nowe,  

jak i  już istniejące systemy, mogą być sprawnie podłączone do IoT 

(Przemysłowego Internetu Rzeczy). Przy użyciu panelu sterowania 

oprogramowania IoT Gateway, użytkownik maszyny wybiera monitorowane 

parametry oraz odpowiednie czujniki i ustanawia połączeń. Ten usieciowiony 

system składający się z czujników, oprogramowania i sprzętu przemysłowego 

zgodnego z IoT może być szybko i łatwo konfigurowany, obsługiwany  

i zarządzany. Jeśli to konieczne, użytkownik może również odczytywać 

informacje z istniejącego systemu sterowania, niezależnie od jego 

producenta. 

Oczywiście, należy określić, które informacje mają być przetwarzane  

i wysyłane do rozmieszczonych systemów w celu ich monitorowania i oceny. 

Mogą to być systemy MES, MDE / BDE lub chmurowe platformy IoT należące 

do firm Bosch Rexroth, Oracle lub Microsoft. Warto dodać, że zestaw 

startowy jest również dostępny wraz z oprogramowaniem Production 

Performance Manager (PPM) firmy Bosch Software Innovations służącym  

do analizy i oceny danych, które jest bardzo wygodnym i kompleksowym 

rozwiązaniem.  
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Typowe zastosowania w przemyśle opakowaniowym 

Jedną z możliwości zastosowania oprogramowania IoT Gateway są 

czynności konserwacyjne na podstawie stanu istniejących systemów 

starszego typu z pionowym trzpieniem w przekładni mechanicznej.  

Ich wadliwe działanie można wykryć przy użyciu dodatkowych czujników 

wibracji i temperatury, aby serwisowane komponenty mogły być wymienione 

według harmonogramu.  

Innym przykładem zastosowania rozwiązania IoT Gateway jest analiza 

wpływu środowiska pracy na surowiec opakowaniowy lub produkt,  

z wykorzystaniem dodatkowego czujnika. Wyniki pomiarów temperatury  

i wilgotności umożliwiają dostosowanie pracy maszyny do aktualnych 

warunków. 

 

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. Jakub Wypniewski 

Tel.: +48 22 738-18-67 

E-Mail: jakub.wypniewski@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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