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Wydajny, inteligentny, kompaktowy i cichy 
 
Połączenie maszyn z systemami IT otwiera nieskończony potencjał  
w zakresie poprawy ekonomii i intuicyjności procesu wulkanizacji.  
To właśnie obszar, w którym znajduje zastosowanie nowy zasilacz 
hydrauliczny CytroBox firmy Bosch Rexroth. Dzięki swojej  modułowej 
budowie oraz inteligentnej pracy, stanowi on nowe rozwiązanie  
w średnim zakresie mocy, do 30 kW. Integrując technologię IoT, wytycza 
on drogę spójnego wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0. 

 Niewielkie rozmiary szafki sterowniczej 
 Oszczędność energii na poziomie do 80% 
 Monitorowanie warunków i analiza danych 

 

 
Nowy zasilacz hydrauliczny średniej mocy, od 7,5 do 30 kW, gwarantuje wydajną produkcję  

CytroBox jest zasilaczem hydraulicznym średniej mocy, do 30 kW. Bieżące 
zużycie jest parametryzowane i optymalizowane odpowiednio za pomocą 
szafki sterowniczej. Wstępnie skonfigurowane sterowniki napędów pomp  
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o zmiennej prędkości indywidualnie dostosowują zużycie energii. Dzięki 
temu, ruch jest wyłączany przy braku obciążenia lub podczas wulkanizacji 
opony, aby zaoszczędzić energię, a przy pełnym obciążeniu jest 
kontrolowany odpowiednio do wartości zadanej ciśnienia, w pętli ze 
sprzężeniem zwrotnym, z zachowaniem wysokiej dynamiki reagowania.  
To rozwiązanie zapewnia nawet 60% oszczędność energii w porównaniu do 
konwencjonalnych zasilaczy stosowanych w prasach do wulkanizacji. Wysoki 
poziom wydajności specjalnego bloku, produkowanego techniką druku 3D  
z rdzeniem piaskowym, również przyczynia się do zwiększenia wydajności 
obsługi. Dzięki addytywnej metodzie wytwarzania, blok ma nawet o 40% 
mniejsze wymiary i poprawioną charakterystykę kanałów przepływowych. 
Pozwoliło to usprawnić przepływ oleju, ograniczyć straty ciśnienia  
i zminimalizować obszary, w których mogą wystąpić nieszczelności, 
ponieważ wymagana jest mniejsza ilość korków gwintowych.  

Inteligentne połączenie z systemem monitorowania warunków  

Dzięki wyposażeniu w pakiet czujników oraz otwarte interfejsy, zasilacz 
hydrauliczny CytroBox jest gotowy do pracy z różnymi sieciami 
przemysłowymi. Zintegrowane czujniki połączone za pomocą przewodów 
dostarczają informacje o aktualnym stanie filtra, oleju lub napędu. 
Zgromadzone dane są następnie przetwarzane przez sterownik napędu.  
Za pomocą interfejsu Open Core można je potem w sposób wygodny 
przetwarzać dalej i integrować z nowoczesnymi maszynami.  

CytroBox oferuje również opcje łączności dla operatorów. Ułatwia to 
korzystanie z potencjału technologii IoT oraz usługi pay-per-use bez ryzyka. 
Wszystkie informacje o zasilaczu hydraulicznym CytroBox – od komponentów 
i statusu operacyjnego lub przyszłej konserwacji, po analizy w ramach 
konserwacji predykcyjnej, można uzyskać za pomocą sieci diagnostycznej 
online firmy Bosch Rexroth (ODiN). Dzięki temu, informacje są zawsze 
dostępne. 

Maksymalna wydajność przy minimalnych wymiarach 

Elastyczność i kompaktowa budowa to ważne kryteria doboru komponentów. 
Zasilacz hydrauliczny CytroBox łączy niewielkie wymiary i kompaktową 
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budowę. Dotyczy to także zbiornika ze zoptymalizowanym odgazowaniem  
i przepływem. Dzięki symulacji CFD, objętość oleju udało się ograniczyć  
o 75% - z 600 do zaledwie 150 litrów. Zastosowanie technologii 
synchronicznej to także oszczędność miejsca. Chłodzone wodą silniki 
synchroniczne o wysokiej wydajności są nawet o 80% mniejsze  
w porównaniu do silników asynchronicznych. Wszystkie funkcje są połączone  
w kompaktowej szafce sterowniczej. Dzięki temu, CytroBox może być 
integrowany z istniejącymi liniami produkcyjnymi w sposób elastyczny  
i zapewniający oszczędność miejsca.  

Niższy poziom hałasu zwiększa komfort pracy 

Hałas rozprzestrzeniający się w powietrzu jest całkowicie pochłaniany dzięki 
kompaktowemu układowi wszystkich komponentów, umieszczonych w jednej 
obudowie oraz przez zastosowane maty wygłuszające. W ten sposób żadne 
dźwięki nie przedostają się na zewnątrz. Aby ograniczyć emisję hałasu 
przenoszonego przez konstrukcję, grupa pomp silnika została sztywno 
przymocowana do podstawy z betonu polimeryzowanego. Całkowicie 
wyeliminowano łożyska tłumiące, które zwykle przenoszą hałas na zbiornik. 
W rezultacie poziom hałasu generowanego przez zasilacz hydrauliczny 
CytroBox nie przekracza 75 dB (A) – nawet przy pełnym obciążeniu. 
Podobne jednostki zasilające emitują hałas na poziomie 85 dB (A). Oznacza 
to mniejszą potrzebę stosowania środków ograniczających hałas i niższe 
koszty, a także znacznie lepsze warunki pracy, nawet w bezpośredniej 
bliskości zasilacza hydraulicznego. 

 
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. Dzięki inteligentnym 
komponentom, niestandardowym rozwiązaniom systemowym i usługom Bosch Rexroth tworzy 
niezbędne środowisko dla w pełni połączonych aplikacji. Bosch Rexroth oferuje swoim 
klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, 
przekładni oraz techniki przemieszczeń liniowych i montażu, jak również oprogramowanie i 
interfejsy do rozwiązań wykorzystujących internet rzeczy. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 
80 krajach, osiągnęło w 2018 roku obroty w wysokości 6,2 mld euro przy zatrudnieniu na 
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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: 

dr inż. Arkadiusz Gierczak 
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 
Bytom: ul. Kędzierzyńska 17a, 41-902 Bytom 
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 

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

 

  


