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Niezawodne bloki sterujące dla największej na 
świecie prasy krawędziowej 
Firma Bosch Rexroth wraz z Baykal Machinery stworzyła prasę 

krawędziową o największej na świecie sile zamykania, wśród tego typu 

maszyn. 

 

 
Niezawodne bloki sterujące dla największej na świecie prasy krawędziowej  

Rekord świata! W Turcji po raz pierwszy zbudowano prasę krawędziową 

o sile zamykania sięgającej 60 000 kN. Twórcą tej wyjątkowej 

konstrukcji jest firma Baykal Machinery. Poza prasami krawędziowymi 

firma ta specjalizuje się w budowie maszyn do cięcia laserowego  

i plazmowego, maszyn do cięcia strumieniem wody oraz pionowych 

centrów obróbkowych dla klientów na całym świecie. Firma Bosch 

Rexroth współpracowała z Baykal Machinery już na etapie 

projektowania tej rekordowej prasy – tak jak w przypadku wielu 

wcześniejszych wspólnych przedsięwzięć. 

  

Największym wyzwaniem, z jakim musieli zmierzyć się specjaliści po obu 

stronach było uzyskanie wyżej wspomnianej siły zamykającej przy utrzymaniu 

stałej wydajności. Udało się to osiągnąć łącząc specjalnie zaprojektowany dla 

tego systemu hydrauliczny blok sterujący firmy Bosch Rexroth oraz dwie 

pompy wyporowe o wysokiej wydajności. Prasa krawędziowa uzyskuje 

znaczną prędkość zbliżania, wynoszącą 50 mm/s, a wytłaczanie odbywa się 
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z prędkością 6 mm/s. Nie są to jedyne zdumiewające parametry tej maszyny. 

Jednym z głównym wymogów było zapewnienie takiej wydajności przy 

bardzo kompaktowej budowie. Konstruktorom udało się stworzyć system o 

długości 8,5 m. 

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 2018 roku 

obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 32,300  pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 410 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2018) i wygenerowała w 2018 roku 

obrót w wysokości 77,9 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. Strategicznym celem 

Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w internecie. Grupa 

Bosch zatrudnia 69,500 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. Arkadiusz Gierczak 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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Tel.: +48(71)3647328 

E-Mail: arkadiusz.gierczak@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. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 

  


