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Automatyka przyszłości: Wydajna logistyka 
wewnątrzzakładowa z ActiveShuttle 
 Dzięki technologii Plug & Go, można go uruchomić szybko i łatwo, 

bez konieczności adaptacji istniejącej infrastruktury zakładu. 

 Solidny i bezpieczny system całościowy przeznaczony do ciągłego 

użytkowania.  

 W pełni zautomatyzowane zaopatrzenie zleceń transportowych 

poprzez systemy innych firm.  

 

 

System ActiveSchuttle zapewnia ekonomiczny i zoptymalizowany p rzepływ materiałów  

i towarów w sektorze logistyki i produkcji.  

Logistyka wewnątrzzakładowa przedsiębiorstw produkcyjnych musi 

zmierzyć się z nowymi wyzwaniami: zindywidualizowane produkty 

wymagają zastosowania coraz większej ilości różnych elementów,  

a jednocześnie wielkość produkcji zmienia się przy rosnącej presji ze 

strony konkurencji. Systemy transportu samojezdnego mogą zapewnić 

niezbędną elastyczność i przejrzystość logistyki wewnątrzzakładowej. 

Wprowadzając ActiveShuttle, firma Bosch Rexroth wkracza w nową erę 

systemów transportu samojezdnego. System ten oferuje solidny, 

wydajny i w pełni zautomatyzowany transport ładunków do 260 kg. 

Jednocześnie ActiveShuttle Management System zapewnia optymalną 
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kontrolę systemu całościowego oraz większą przejrzystość logistyki 

wewnątrzzakładowej.  

 

System transportu samojezdnego ActiveShuttle już teraz umożliwia przejście 

do Fabryki Przyszłości. Transportuje on wózki załadowane pojemnikami KLT 

w obrębie całego zakładu, zapewniając wysoki poziom elastyczności i 

bezpieczeństwa. Załadunek i rozładunek wózków odbywa się w pełni 

automatycznie, za pomocą zintegrowanego podnośnika, który uwzględnia 

wymogi logistyczne. Ponadto, dzięki systemowi ActiveShuttle można 

zaimplementować wiele różnych koncepcji transportu, np. transport cykliczny 

lub transport materiałów według zapotrzebowania na nie. 

Pełna gotowość dzięki Plug & Go 

System transportu samojezdnego można szybko i łatwo zintegrować  

z systemem logistyki wewnątrzzakładowej dzięki technologii Plug & Go, bez 

konieczności dostosowywania istniejącej infrastruktury zakładu. 

Certyfikowane skanery laserowe w połączeniu z systemem ActiveShuttle 

Management zapewniają pełne bezpieczeństwo i pewne poruszanie się  

w obsłudze mieszanej. Nawet przy jednoczesnym wykorzystywaniu innych 

pojazdów transportowych oraz przy obecności pracowników, pojazd łatwo 

dopasowuje się do ruchliwego środowiska logistyki wewnątrzzakładowej. 

Zmiany w środowisku transportowym nie stanowią problemu dla systemu 

ActiveShuttle dzięki funkcji automatycznej aktualizacji map. Działanie 

systemu przetestowano już gruntownie w ośmiu zakładach.  

Elastyczne zarządzanie zamówieniami i flotą za pomocą ActiveShuttle 

Management System  

ActiveShuttle Management System (AMS) doskonale radzi sobie z obsługą 

całej floty pojazdów. Przychodzące zlecenia przewozowe można wprowadzać 

ręcznie lub w pełni automatycznie za pomocą systemów innych firm, 

wykorzystując istniejące interfejsy. Ponadto, wszystkie zlecenia transportowe 

i ruch są monitorowane, co umożliwia użytkownikowi dalszą optymalizację 

procesów logistycznych.  
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Dostępność 

System ActiveShuttle można było zobaczyć na żywo na targach Hannover 

Messe w kwietniu 2019. Pierwsze aplikacje dla klientów będą uruchomione  

w drugiej połowie tego roku. Oficjalne wprowadzenie przewiduje się na 4 

kwartał roku 2019. 

 

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. 

 

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

mgr inż. Jakub Wypniewski  

Tel.: . +48 22 7381867 

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 

 

 

  


