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Płynne przekształcanie danych projektu na 
program obróbki  
Dzięki płynnej integracji oprogramowania Lantek Expet Inside w ramach 
rozwiązania MTX z grupy systemów CNC, firma Bosch Rexroth oferuje 
użytkownikom idealne rozwiązanie pozwalające na ekonomiczne 
wykorzystywanie maszyn do cięcia kształtowego. Oprogramowanie to 
toruje drogę do wydajnego i niezawodnego przekształcania danych 
projektu na programy CNC. 

 
Płynna integracja oprogramowania Lantek w interfejsie użytkownika MTX, zoptymalizowana 
pod kątem wydajnego i niezawodnego tworzenia programów obróbki CNC do cięcia 
kształtowego. 

 
System CNC MTX firmy Bosch Rexroth jest wydajnym rozwiązaniem 
służącym do obsługi obrabiarek. Szczególne zalety rozwiązania polegają na 
jego dużej mocy obliczeniowej, możliwości dostosowania do wymogów 
klienta, otwartości i wielu opcjach komunikacji. MTX oferuje najlepsze 
warunki cięcia kształtowego. Dla operatora maszyny, oprócz dysponowania 
wydajnym sprzętem do obróbki CNC, istotne jest również to jak efektywnie i 
niezawodnie mogą być tworzone nowe programy obróbki. Dzięki płynnej 
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integracji oprogramowania Lantek Expert Inside, firma Bosch Rexroth oferuje 
idealne rozwiązanie pozwalające na ekonomiczną pracę maszyn do cięcia 
kształtowego, szczególnie w obszarze programowania CNC w hali 
produkcyjnej. Firma Lantek to jeden z największych dostawców 
specjalistycznych rozwiązań CAD/CAM wykorzystywanych w procesach 
cięcia kształtowego. Oprogramowanie Lantek Expert Inside dostarcza szeroki 
zakres funkcjonalności dla hali produkcyjnych: od importowania lub tworzenia 
konturów cięcia, ręcznego lub automatycznego rozmieszczania konturów na 
blasze, określenia strategii dojścia i wyjścia narzędzia po automatyczne 
generowanie i symulację programów CNC.  

Oprogramowanie firmy Lantek umożliwia wygodną obsługę z poziomu ekranu 
systemu MTX. Pozwala to użytkownikowi przetwarzać nowe zamówienia 
produkcji i tworzyć programy CNC w trakcie cięcia. Funkcje specjalne 
dostarczają informacji o stanie maszyny, ułatwiają obsługę i umożliwiają 
powrót do ekranu obsługi systemu MTX w dowolnym czasie. Wszystkie okna 
dialogowe mogą być obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego. Jako opcja 
możliwe jest korzystanie z identycznego środowiska programowania za 
pomocą wirtualnego narzędzia MTX na komputerze stacjonarnym. Cięcia nie 
trzeba wykonywać w rzeczywistości, procesy można ocenić poprzez 
symulację maszyny w 3D. 

„Ta współpraca to kolejny krok firmy Lantek w kierunku poprawy 
konkurencyjności głównych graczy w przemyśle metalowym“ – powiedział 
Francisco Pérez, dyrektor działu producentów obrabiarek w firmie Lantek. 
„Zarówno producenci maszyn do cięcia jak i ich użytkownicy czerpią korzyści 
z lepszej integracji maszyny i oprogramowania“. 

„Poprzez integrację oprogramowania Lantek Expert Inside z naszym 
systemem MTX, łączymy najbardziej wszechstronne narzędzie CNC na rynku 
z szerokim doświadczeniem i wiedzą techniczną firmy Lantek w zakresie 
cięcia kształtowego“ – powiedział Hansjörg Sannwald, dyrektor działu 
zarządzania rynkiem i produktami (Systemy CNC). „Klient zyskuje dzięki 
temu praktyczny i zintegrowany łańcuch procesu produkcyjnego, od danych 
CAD elementów obrabianych, aż do programów obróbczych na maszyny 
MTX. 
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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. Paweł Orzech 
Tel.: (22) 738 18 76 
E-Mail: pawel.orzech@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 

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

 

  


