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Elektromechaniczny zestaw typu  
„plug & produce” ułatwiający łączenie elementów 
 Modułowy zestaw obejmujący komponenty mechaniczne i elektryczne 
oraz oprogramowanie 
 Szybki, łatwy wybór i konfiguracja produktu 
 Tryb „Plug & Produce” („podłącz i produkuj”): oszczędność czasu dzięki 
możliwości natychmiastowego uruchomienia  
 Prosta obsługa niewymagająca wiedzy programistycznej 
 Wszystkie komponenty od jednego dostawcy 
 

 
Kompleksowy, ekonomiczny pakiet, który można szybko skonfigurować 

Nowy zestaw Smart Press Kit firmy Bosch Rexroth został 
zaprojektowany z myślą o przyszłych wymaganiach przemysłu. Ten 
kompleksowy, gotowy do użycia pakiet rozwiązań mechatronicznych 
sprawdza się znakomicie w bardzo wielu zastosowaniach związanych ze 
standardowymi procesami dociskania i łączenia elementów. Smart 
Press Kit to modułowy zestaw złożony z komponentów mechanicznych  
i elektrycznych oraz oprogramowania. Jego wybór, konfigurowanie  
i uruchamianie jest bardzo proste. Po podłączeniu zestawu do sieci 
internetowej za pośrednictwem otwartych interfejsów można wygodnie 
monitorować pracę zestawu na tablecie. Zwiększa to przejrzystość 
działań, skraca przestoje i polepsza produktywność. 
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To łatwe w obsłudze, szybkie w działaniu i oferowane po atrakcyjnej cenie 
urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o procesach dociskania  
i łączenia elementów w niskich zakresach siły (od 2 do 30 kN). Modułowy 
system składa się z doskonale zsynchronizowanych komponentów 
sprzętowych i oprogramowania: elektromechanicznego cylindra i czujnika 
siły, serwomotoru, sterownika napędu, przemysłowego komputera PC oraz 
oprogramowania HMI opartego na przeglądarce i standardzie HTML 5. 

Nowy zestaw Smart Press Kit ma wiele potencjalnych obszarów zastosowań. 
Sprawdza się idealnie wszędzie tam, gdzie ważna jest prostota, szybkie 
uruchamianie i atrakcyjna cena. Chodzi w szczególności o takie procesy,  
jak mocowanie łożysk w oprawach za pomocą pras, zaciskanie kabli i węży 
hydraulicznych, a także wstawianie elementów, np. integracja magnesów  
w pakiecie blach stojana. Smart Press Kit obniża koszty procesów 
kształtowania, takich jak gięcie, wytłaczanie i głębokie tłoczenie, w przemyśle 
tworzyw sztucznych. Można go również wykorzystać w procedurach 
mierzenia i testowania oraz na stanowiskach testowych w wielu branżach  
i sektorach. Zestaw Smart Press Kit może być używany jako rozwiązanie 
samodzielne lub zintegrowane z systemami nadrzędnymi za pośrednictwem 
najpopularniejszych protokołów komunikacyjnych. W ten sposób firma Bosch 
Rexroth wyznacza nowe międzybranżowe standardy prostych procesów 
dociskania i łączenia elementów.  

Szybki wybór i uruchamianie produktu 

Najpierw, za pomocą narzędzia LinSelect, należy wybrać odpowiedni rozmiar 
zestawu Smart Press Kit, a następnie przeprowadzić jego ostateczną 
konfigurację za pomocą konfiguratora online. Następnie można pobrać pliki 
CAD oraz zamówić ich żądaną konfigurację w sklepie internetowym firmy 
Bosch Rexroth. Wszystkie komponenty są dostarczane w jednym pakiecie. 

Ogromną zaletą zestawu Smart Press Kit jest intuicyjne uruchamianie  
i konfigurowanie procesów, które nie wymaga wiedzy z zakresu 
programowania. Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie operacyjne, 
automatyczna parametryzacja serwonapędu, mała liczba interfejsów, kreator 
oraz zintegrowany sterownik ruchu umożliwiają szybkie uruchamianie 
urządzenia. Pozwala to zaoszczędzić nawet 95% czasu potrzebnego na 
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projektowanie oraz znacznie przyspieszyć wprowadzanie nowych produktów 
na rynek. 

Intuicyjne oprogramowanie, które nie wymaga wiedzy programistycznej 

Obsługa oprogramowania, nawet podczas pracy urządzenia, jest intuicyjna  
i nie wymaga wiedzy programistycznej. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi 
WWW HMI procesy można konfigurować metodą „przeciągnij i upuść”,  
a funkcje graficzne pozwalają na tworzenie elementów oceny i analizy w 
bardzo prosty sposób. Pracę zestawu Smart Press Kit można wygodnie 
monitorować za pomocą tabletu. Wizualizacja informacji o statusie  
i rezultatach procesów, wyświetlanie „na żywo” i analizowanie krzywej siła-
przemieszczenie, a także opcje przechowywania i eksportu danych 
zapewniają maksymalną przejrzystość. W każdej chwili można łatwo 
przeglądać wszystkie bieżące parametry systemu, takie jak raport postępu 
prac, statystyki dotyczące jakości czy komunikaty o błędach. Są one 
wyświetlane przez oprogramowanie w formie zwykłego tekstu i bardzo 
ułatwiają zarządzanie błędami. Inne funkcje konserwacji prewencyjnej  
i wsparcia serwisowego są obecnie dostępne w naszym kanale sprzedaży. 
Dzięki wszystkim tym funkcjom Smart Press Kit skraca przestoje  
i maksymalizuje produktywność. 

„Jako pionierzy cyfryzacji technologii przemieszczeń liniowych wprowadzamy 
na rynek Smart Press Kit ― specjalne rozwiązanie, które upraszcza procesy 
dociskania i łączenia elementów. Zestaw Smart Press Kit jest oparty na 
sprawdzonej technologii firmy Bosch Rexroth, innowacyjnych produktach  
i rozwiązaniach obejmujących cały łańcuch procesów oraz naszej 
kompleksowej wiedzy fachowej” ― mówi dr Ulf Lehmann, szef działu 
technologii przemieszczeń liniowych w firmie Bosch Rexroth AG. 

 

 
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 
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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 
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. Adam Piękoś 
Tel.: +48 17 275 55 04 
E-Mail: adam.piekos@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 

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

 

  


