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Modułowy, otwarty, wszechstronny interfejs: 
Bosch Rexroth łączy maszyny robocze  
z Internetem rzeczy za pomocą elastycznej 
platformy IoT Suite 
System komunikacji do maszyn roboczych Connected Off-Highway 
Solution jest oparty na sprawdzonej platformie Bosch IoT Suite, która 
jest już wykorzystywana przez około 3,2 mln pojazdów na świecie. 
Fabrycznie skonfigurowana wersja systemu komunikacji do maszyn 
roboczych została podzielona na kategorie:  

 Zarządzanie flotą,  
 Aktualny stan pojazdu i zdalne serwisowanie,  
 Zdalny dostęp do rzeczywistych danych z pracy maszyny dla 
działów badań i rozwoju, 
 Monitorowanie procesu przepływu pracy maszyny. 

 
Elastyczny, otwarty i skalowalny na miarę wymagań Internetu rzeczy. Na targach Bauma 2019 
firma Bosch Rexroth zaprezentowała system komunikacji do maszyn roboczych - Connected 
Off-Highway Solution. 
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Zarówno całościowe rozwiązanie, jak i wybrane moduły naszego systemu, 
można bez problemu połączyć z systemami innych producentów. W ten sam 
sposób można też integrować otwarte moduły z już istniejącymi strukturami 
IoT. Bosch Rexroth łączy kompetencje z zakresu IoT z doświadczeniem 
praktycznym w dziedzinach hydrauliki siłowej, układów przeniesienia napędu, 
mechaniki maszyn oraz silników wysokoprężnych, napędów elektrycznych. 

Internet rzeczy (IoT) ma coraz większe znaczenie w przypadku pojazdów 
roboczych. Brak było jednak dotychczas kompleksowych rozwiązań, 
zwłaszcza tych przeznaczonych do maszyn budowlanych, które łączyłyby 
niezawodną w każdym aspekcie infrastrukturę IT spełniającą wymogi 
stosownych przepisów tego sektora. Ta sytuacja zmienia się wraz z 
wprowadzaniem na rynek systemu komunikacji do maszyn roboczych, 
opracowanego wewnątrz grupy Bosch. 

Bosch Rexroth wykorzystał olbrzymie doświadczenie organizacji w masowej 
produkcji oraz globalnej implementacji IoT. Do 2020 r. liczba pojazdów 
wyposażonych w platformę Bosch IoT Suite, ma wzrosnąć z 3 mln - do co 
najmniej 12 mln. Dzięki systemowi komunikacji do maszyn roboczych, świat 
pojazdów użytkowych zyskuje możliwość korzystania ze sprawdzonej 
platformy Bosch IoT Suite w wersji, która została zmodyfikowana  
i rozbudowana pod kątem jego specyfiki. 

Ten całkowicie modułowy i otwarty system łączy pojazdy i ich podsystemy za 
pośrednictwem chmury. Zakres funkcji można konfigurować indywidualnie za 
pomocą szerokiej gamy aplikacji i opcji otwartego programowania. 
Producenci OEM mogą zatem projektować własne aplikacje,  
a ubezpieczyciele i wypożyczalnie maszyn tworzyć innowacyjne modele 
sprzedaży. Dostępne i przyszłe aplikacje dzielą się na kategorie nastawione 
na różne potrzeby. W kategorii „Zarządzania flotą” aplikacje umożliwiają 
wyznaczenie położenia pojazdów, włącznie z wykorzystaniem geofencingu 
do planowania operacyjnego. Możliwe jest również odczytanie informacji  
o maszynach i parametrów pracy ich podsystemów na potrzeby zdalnego 
serwisowania. Kategoria „Aktualnego stanu pojazdu” służy do monitorowania 
systemów mechanicznych, hydraulicznych i silnika spalinowego oraz 
prognozowania ich stanu. Dostępne są szczegółowe informacje dotyczące 
spektrów obciążenia występujących podczas pracy. Prognozy dotyczące 
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pozostałego czasu eksploatacji poszczególnych układów pojazdów 
umożliwiają prewencyjne działania działu serwisu i dostosowanie ich do 
faktycznych potrzeb.  

W module „Przepływy pracy- workflow” uzyskane dane trafiają do 
konwencjonalnych systemów ERP i CRM, w których są tworzone całe 
łańcuchy procesów lub przepływy pracy służb utrzymania ruchu. Bosch 
Rexroth współpracuje w tej kwestii ze wszystkimi znanymi dostawcami. 
Usługi IoT oferują olbrzymi potencjał i ich zalety są coraz bardziej 
dostrzegane przez producentów maszyn, użytkowników czy firmy 
zarządzającymi flotami. Z tego względu Bosch Rexroth przygotował system 
komunikacji do maszyn roboczych z obsługą jak największej liczby 
interfejsów. Niezależnie od tego, czy chodzi o integrację aplikacji innych firm 
z platformą Bosch, czy włączenie poszczególnych modułów do już 
istniejących rozwiązań IoT, użytkownicy platformy mogą sami tworzyć 
indywidualne rozwiązania. Firma Bosch Rexroth oferuje kompleksowe 
rozwiązanie, które umożliwiają wyposażenie maszyn w szeroką gamę funkcji 
komunikacyjnych. W każdym przypadku technicy, serwisanci  oraz 
menedżerowie floty zyskują cenne informacje o stanie o pracy maszyny, 
które pozwalają na wyciąganie trafnych wniosków i opracowanie nowych 
strategii rozwoju. Dane dostępne są na wszystkich etapach istnienia pojazdu 
- od rozwoju i montażu po cały okres użytkowania.  

Podczas gdy wielu dostawców polega na big data, firma Bosch Rexroth 
preferuje rozwiązania smart data z zaawansowaną analityką. Metoda polega 
na wstępnej obróbce i analizie danych już w pobliżu czujników, to znaczy  
u źródła danych, w istniejących na pojeździe podzespołach i magistrali CAN. 
Wstępnie przetworzone i przeanalizowane dane nie tylko obniżają koszty 
telefonii komórkowej ale też odciążają sieć komunikacyjną pojazdów.  

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, 
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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. Krzysztof Soboń 
Tel.: +48 22 738-1860 
E-Mail: krzysztof.sobon@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 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
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tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Bytom: ul. Kędzierzyńska 17a, 41-902 Bytom 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@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 
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