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Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC: 
Szybsza droga do poprawy efektów obróbki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC: Wyższa wydajność dzięki zwiększeniu mocy 

obliczeniowej, zastosowaniu magistrali Secros obsługującej systemy automatyzacji w czasie 

rzeczywistym oraz systemu szybkich wejść i wyjść.  

Dzięki zwiększeniu mocy obliczeniowej sprzętu sterującego, 

rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC firmy Bosch Rexroth uzyskuje 

jeszcze krótsze czasy cykli i lepszą jakość obróbki. Przy zastosowaniu 

nowego wbudowanego sterownika XM42, systemy obsługujące nawet 

bardzo wiele osi i stanowisk mogą teraz być skutecznie 

automatyzowane za pomocą jednego centralnego sterownika. 

Upraszcza to proces planowania projektów, obniża koszty i ogranicza 

ich złożoność. Dzięki wyeliminowaniu komunikacji w rozwiązaniach 
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obsługiwanych przez wiele sterowników, wydajność zwiększa się 

jeszcze bardziej. Rozwiązanie MTX z grupy systemów CNC wykorzystuje 

otwarte standardy i za pomocą interfejsu Open Core oferuje 

producentom maszyn możliwość wprowadzania ich know-how 

niezależnie i bezpiecznie 

 

Rozwiązanie MTX firmy Bosch Rexroth, z cyklem interpolacji 250 µs, 

wyznacza standardy w obróbce CNC. Rdzenie procesora wielordzeniowego, 

przypisane do wykonywania odpowiednich zadań, przetwarzają zadania  

w zakresie operacji CNC, PLC oraz komunikacji niezależnie od siebie. Nawet 

przy pełnym obciążeniu jednym zadaniem, możliwości obliczeniowe 

pozostałych rdzeni są dostępne bez ograniczeń, umożliwiając szybkie 

przetwarzanie bez jakiejkolwiek negatywnej interakcji. 

Dzięki dużej mocy obliczeniowej sterownika XM42, producenci maszyn mogą 

obsługiwać wiele osi w obrabiarkach zespołowych ze stołem obrotowym 

wykorzystując tylko jedno urządzenie sterujące lub znacznie skrócić czasy 

cyklu w zastosowaniach standardowych, takich jak swobodna obróbka 

powierzchni. Komunikacja pomiędzy napędami i sterownikiem jest 

obsługiwana w czasie rzeczywistym przez magistralę Secros. System 

szybkich wejść i wyjść S20 firmy Bosch Rexroth skraca czasy reakcji  

i dodatkowo poprawia jakość sterowania w obszarze danych procesu. 

Otwarty system CNC pozwala producentom maszyn rozszerzać funkcje 

sterownika niezależnie, korzystając z programowania w językach wysokiego 

poziomu z zastosowaniem technologii interfejsu Open Core. Wielu 

producentów wykorzystuje to, aby zabezpieczyć swoją wiedzę w zakresie 

procesów cięcia laserowego, plazmowego oraz strumieniem wody. Dzięki 

zintegrowanemu serwerowi OPC UA, rozwiązanie MTX z grupy systemów 

CNC jest również dostosowane do pracy w przyszłościowych środowiskach 

sieciowych i obsługuje wymianę informacji z innymi maszynami oraz 

systemami wyższego poziomu.  

Firma Bosch Rexroth oferuje warianty rozwiązania MTX do obróbki CNC 

precyzyjnie skalowane w zakresie wydajności i funkcji, od rozwiązań 

kompaktowych dla standardowych maszyn, po wysoce wydajne wersje dla 

złożonych i bardzo szybkich maszyn. Wszystkie wersje i generacje oparte są 
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na tym samym rdzeniu oprogramowania i wykorzystują system IndraWorks 

firmy Bosch Rexroth jako centralne narzędzie do planowania i uruchamiania 

projektów. Umożliwia to producentom automatyzację całych grup narzędzi do 

obróbki, dostosowując je do danego zastosowania przy minimalnym 

nakładzie pracy inżynierów. 

 

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. 
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Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Jakub Wypniewski 

Tel.: +48 22 738-18-6 

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

 

 

  


