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Transport w krótkich cyklach do 10 razy szybciej:  
Bosch Rexroth prezentuje system  TS 2 Booster 
Poszerzenie przez firmę Bosch Rexroth wszechstronnej oferty 

systemów transportowych z silnikiem liniowym stwarza nowe 

możliwości dla sprawdzonego systemu transportowego TS 2plus. 

Zespół skraca czas cyklu, pozycjonuje palety z dużą precyzją i nadaje 

się do modułowej, elastycznej integracji. Firma Bosch Rexroth 

uzupełnia w ten sposób swoją ofertę systemów transportowych, takich 

jak ActiveMover oraz elastyczny system FTS. 

 Elastyczny dostęp do stanowisk 

 Precyzyjny transport palet dzięki zastosowaniu silników liniowych 

 Dla produktów wraz z paletą o wadze do 40 kg 

 

Nowy, modułowy zespół do systemu transportowego TS 2plus skraca czas cyklu i pozycjonuje 

paletę z dużą precyzją.  

Zastosowania w krótkich cyklach cechuje wiele wymagań. Inżynierowie 

mechanicy oraz operatorzy systemów muszą zatem brać pod uwagę 

różne aspekty działania systemów transportowych. Czy system porusza 

się do przodu i do tyłu? Jaka jest jego elastyczność? Jak duże i jak 
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ciężkie elementy mogą być transportowane? Czy w razie potrzeby jest 

możliwe rozszerzenie? 

 

Dzięki TS 2 Booster firma Bosch Rexroth udowadnia, że wymagania klienta 

stoją u podstaw projektowania wszystkich produktów. Nowa paleta WT2 

ustanawia standardy w zakresie prędkości, modularności i możliwości 

konfiguracji. TS 2 Booster zaprojektowano jako komponent sprawdzonego 

systemu TS 2plus, umożliwiający pracę z wykorzystaniem nowych stopni 

swobody oraz z unikalnym poziomem elastyczności. Innowacyjny, szybki 

system przyjmowania płynnie pobiera paletę z sekcji sterowanych silnikiem 

liniowym i nadaje jej przyśpieszenie 3 g. To znacznie skraca czas cyklu, 

poprzez ograniczenie bezproduktywności, gdy palety WT znajdują się przed  

i na stanowisku. 

W ramach procesu, zbliżanie do stanowisk odbywa się w sposób elastyczny  

i z dużą precyzją. TS 2 Booster dokładnie pozycjonuje paletę, bez 

korzystania z dodatkowych jednostek pozycjonujących, stoperów i systemów 

przenoszenia. Oznacza to także, że Booster może zastępować oś procesu. 

Wstępnie skonfigurowany i standaryzowany zespół może być łatwo 

integrowany z systemami TS 2plus, ograniczając czas instalacji oraz koszty. 

Zastosowanie elastycznego zespołu w systemie transportowym TS 2plus 

pozwala na typową budowę modułową.  

TS 2 Booster umożliwia zwiększenie wydajności procesów w branży 

motoryzacyjnej, elektronicznej oraz medycznej, a także w środowiskach 

kontrolowanych i pomieszczeniach o zaostrzonych wymaganiach w zakresie 

czystości. Dzięki maksymalnemu przyśpieszeniu 3 g / 30 m/s² oraz prędkości 

do 3 m/s, rozwiązanie to gwarantuje maksymalną produktywność. Moduł 

transportuje palety o długości od 160 mm do 640 mm oraz szerokości od 160 

mm do 400 mm. W zależności od rozmiaru, na palecie można umieszczać 

produkty o wadze do 40 kg. W ramach procesu, czas zmiany palety na 

elementy obrabiane wynosi do 0,5 sekundy.  

Dzięki swojej dużej wszechstronności, nowy moduł TS 2 Booster stanowi 

idealne i logiczne uzupełnienie oferty firmy Bosch Rexroth w dziedzinie 

systemów transportowych z silnikiem liniowym, stanowiące dogodne 

rozwiązanie systemowe do wszystkich zastosowań. Jednym z nich jest 

ActiveMover - kompletny i gotowy do użycia system transportowy. Wymaga 
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on minimum nakładu w zakresie budowy i pozwala na dokładne 

pozycjonowanie palet z produktem bez dodatkowego indeksowania. Inny 

przykład to system transportowy FTS, skalowalny, modułowy system o 

wysokim poziomie swobody do transportu elementów o wadze do 1000 kg, 

który można dowolnie integrować z innymi systemami i maszynami.  

 

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 

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. 

 

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. Paweł 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 

 

 

  


