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Nowy komponent systemu transportu 
TS 2plus: firma Bosch Rexroth przedstawia 
EcoLift EL 2 
 Montaż i przygotowanie do użycia w bardzo krótkim czasie 
 Możliwość elastycznego wykorzystywania windy dzięki krótkim 
czasom cyklu 
 Koncepcja napędu o zwiększonej odporności na zużycie – bez 
dodatkowego silnika obsługującego transport poziomy 
 Dostępne wykonanie w wersji ESD dzięki zastosowaniu materiałów 
przewodzących 

 
Specjalistyczne rozwiązanie w zakresie międzypoziomowego transportu palet. Nowy system 
EcoLift EL 2 jest rozszerzeniem wszechstronnego systemu transportu TS 2plus firmy Bosch 
Rexroth. 

System transportu TS2plus firmy Bosch Rexroth to uniwersalne 
rozwiązanie w technologii przenośników. Wykorzystanie standardowych 
modułowych jednostek i modułowej konstrukcji pozwala na różne 
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konfiguracje, zapewniając szerokie spektrum zastosowania. System 
EcoLift EL 2 wkrótce będzie oferował jeszcze większą elastyczność 
dzięki poszerzeniu portfolio TS 2plus o moduł pionowego transportera. 
Dzięki temu system będzie można szybko dostosowywać do 
indywidualnych potrzeb, np. zwiększenia wydajności zwrotu pustych 
palet w celu optymalizacji miejsca – jest to możliwe przy minimalnej 
wysokości systemu wynoszącej 290 mm. Jako napęd, firma Bosch 
Rexroth zastosowała własny serwomotor synchroniczny MSM, 
dysponujący imponującymi zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa i 
umożliwiający skrócenie cyklu do 7,8 s. 

Rexroth, nawet jeśli dysponuje się ograniczoną przestrzenią. Winda 
umożliwia wymianę palet transportowych pomiędzy dwoma poziomami na 
końcu linii przenośnikowej – w kierunku od góry do dołu lub odwrotnie. 
Przykładowo, umożliwia to zwrot pustych palet pod linią montażową, 
pozwalając na bardziej kompaktowe rozmieszczenie urządzeń oraz lepsze 
wykorzystanie miejsca w hali montażowej. 

System EcoLift EL 2 jest szczególnie ekonomiczny w tej kwestii, ponieważ 
transport poziomy przedmiotów – umieszczanie palet w windzie i usuwanie 
ich z niej – odbywa się bez użycia dodatkowego silnika, dzięki prostej i 
nowoczesnej konstrukcji. Ruch pionowy jest realizowany za pomocą 
elektrycznego serwomotoru MSM o zwiększonej odporności na zużycie, 
wyposażonego w enkoder absolutny oraz interfejs enkodera i złącza 
zasilania. Zapewnia on także mniejsze zużycie energii przez system EcoLift 
EL 2. Elektrycznie uruchamiany hamulec zintegrowany z napędem MSM 
gwarantuje niezbędny poziom bezpieczeństwa. Umieszczenie serwomotoru 
poza windą znacznie ułatwia obsługę, a w razie potrzeby jego wymiana jest 
bardzo prosta. To samo dotyczy łatwej dostępności jednostki smarującej, co 
sprawia, że wkład filtra oleju można wymienić z łatwością. Serwisowanie jest 
znacznie uproszczone dzięki zastosowaniu klapy serwisowej oraz szybko 
odkręcanych paneli bocznych. 

Wszechstronny, modułowy i gotowy do natychmiastowego użycia 

System EcoLift EL 2 jest przystosowany do obsługi palet o wszystkich 
standardowych wymiarach do 800x800 mm, a jego konstrukcja umożliwia 
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obciążenie do 60 kg na paletę. Zakres wysokości transportu wynosi od 290 
mm do 1790 mm. Firma Bosch Rexroth dostarcza system EcoLift EL 2 jako 
kompletną jednostkę, która może być łatwo połączona z istniejącym 
systemem TS 2plus. Zintegrowana obudowa ochronna również wchodzi w 
skład wyposażenia standardowego i może być wykonana z płyt stalowych lub 
przezroczystych paneli z tworzywa. Dzięki zastosowaniu serwonapędu i 
jeszcze mniejszej liczbie ruchomych części, podnośnik jest przyjazny w 
użytkowaniu i łatwy w konserwacji, co w dłuższej perspektywie pozwala 
obniżyć koszty. Uniwersalna kompatybilność ESD zapewnia bezpieczeństwo 
i ochronę całego systemu, a także możliwość zastosowania w strefach EPA 
(Electrostatic Protected Area). 

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. Pawel Krzesak 
Tel.: +48 71 3647327 
E-Mail: Pawel.Krzesak@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 
 

 

  


