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Nie tylko bezpieczeństwo i efektywność 
Kompaktowe, bezprzekładniowe i modułowe systemy bezpośrednich 

napędów hydraulicznych Hägglunds firmy Bosch Rexroth zwiększają 

elastyczność procesów produkcji gumy. Innowacje fizyczne i cyfrowe 

w połączeniu z profesjonalnym serwisem zapewniają producentom 

dodatkowe możliwości. 

 

Systemy Hägglunds pomagają producentom gumy  

Systemy bezpośrednich napędów hydraulicznych Hägglunds, od 

dziesięcioleci wykorzystywane w procesie produkcji gumy, cały czas są 

rozwijane i udoskonalane. W ostatnich latach miały miejsce duże 

postępy w tej dziedzinie, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące 

łączności wchodzące w skład oferty Hägglunds Inside Intelligence. 

Udoskonalone zostały również niektóre funkcje o szczególnym 

znaczeniu dla producentów gumy. 

„Obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań technicznych, które pomagają 

naszym klientom w zwiększeniu produktywności i konkurencyjności” - mówi 

Håkan Angerbjörn, dyrektor sektora przemysłu gumowego w firmie Bosch 

Rexroth. „Rozwiązania te są bardzo ważne, ale nie możemy zapominać  
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o ludziach - pracownikach naszych klientów. Istotne jest również 

bezpieczeństwo i spokój ducha, które możemy im zapewnić dzięki takim 

rozwiązaniom, jak zawór szybkiego zatrzymania czy funkcję cofania”. 

 

Nowy zawór szybkiego zatrzymania łączący bezpieczeństwo  

z wydajnością 

Zawór szybkiego zatrzymania to jeden z wielu zaworów, które zwiększają 

funkcjonalność układów napędowych Hägglunds. Jest on niezwykle ważny 

dla bezpieczeństwa procesu produkcji gumy, a w szczególności  

w walcarkach. Ma najkrótszy czas reakcji spośród wszystkich dostępnych 

rozwiązań na rynku i zatrzymuje walce po obrocie o 3–10 stopni, co w 

standardowej walcarce odpowiada odległości zaledwie 1-2 cm. Jego zalety 

nie ograniczają się jednak do zwiększenia bezpieczeństwa miejsca pracy. 

Nowa wersja tego urządzenia przynosi jeszcze więcej korzyści. 

„Wprowadziliśmy dziś na rynek nowy model funkcji szybkiego zatrzymywania 

walcarek” - mówi Daniel Becker, ekspert ds. napędów Hägglunds i specjalista 

ds. sprzedaży w firmie Bosch Rexroth w Niemczech. „Zawór jest oczywiście 

zgodny z normą DIN EN 1417:2015-03 na poziomie wydajności d w kategorii 

3. Został jednak wyposażony w kilka nowych funkcji umożliwiających np. 

zwiększenie sprawności energetycznej, które chcemy udostępnić na rynku. 

Badania ciągle trwają, ale ze wstępnych ustaleń wynika, że istnieją duże 

możliwości w tym zakresie”. 

Systematyczne usprawnienia oparte na doświadczeniach serwisantów 

Zawór szybkiego zatrzymania jest tylko jedną z wielu opcji dostępnych 

 w systemach Hägglunds, które mogą zwiększyć wydajność i ograniczyć 

zużycie energii. Daniel Becker wyjaśnia, że można zrobić więcej, jeśli 

uwzględni się perspektywę całego systemu. 

„Ściśle współpracujemy z klientem, aby znaleźć właściwe sposoby 

optymalizacji istniejących rozwiązań” - powiedział. „Nasi specjaliści ds. 

serwisu napędów Hägglunds dokonują pomiarów oraz udoskonalają 

 i dostrajają te systemy w terenie, mając na celu ograniczenie zużycia energii 

przy równoczesnym zwiększeniu produktywności. W pracy tej pomagają im 
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specjaliści z naszego działu badań i rozwoju w Szwecji, którzy 

przeprowadzają dokładne symulacje komputerowe pokazujące potencjalne 

oszczędności energii dla różnych opcji”. „Klient otrzymuje od nas wszystkie 

niezbędne informacje, od kosztów inwestycji po przewidywaną oszczędność 

energii i czas zwrotu z inwestycji” - dodaje Daniel Becker. „Wykorzystaliśmy 

ten proces do unowocześnienia wielu walcarek z myślą o nowych 

wyzwaniach. Nasza praca spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem”. 

Zabezpieczenia sterowane przepływem danych oparte na łączności 

Procesy optymalizacji, takie jak ten opisany przez Daniela Beckera, mogą 

być oparte na danych zebranych w terenie. Dziś jednak informacje można 

również gromadzić zdalnie w czasie rzeczywistym. Hägglunds CMp to 

bezpieczne rozwiązanie z zakresu łączności, które generuje wiarygodne 

wskaźniki kondycji systemów Hägglunds. Ma ono zastosowanie nie tylko 

 w konserwacji predykcyjnej. Pozwala specjalistom ds. systemów Hägglunds 

określić, kiedy napęd jest wykorzystywany za mało lub zbyt intensywnie. 

„Hägglunds CMP umożliwia sprawdzanie, co dzieje się w układzie 

napędowym. Dzięki temu serwisanci mogą w odpowiednim czasie 

podejmować efektywne działania w celu zapewnienia właściwej kondycji 

urządzeń” - mówi Håkan Angerbjörn. „Może to oznaczać reagowanie na 

wczesne objawy zużycia lub inne problemy, zanim spowodują one szkody,  

a także dostosowywanie systemu do bieżących potrzeb w oparciu o jego 

modułową konstrukcję. Zapotrzebowanie, stosowane mieszanki i procesy 

mogą się zmieniać. Systemy napędów Hägglunds można jednak bez 

problemu korygować, rekonfigurować lub modernizować stosownie do tych 

zmian. Również optymalne parametry pracy pomagają w zapewnieniu 

ciągłości działania i przedłużeniu okresu eksploatacji systemu, a także 

urządzeń obsługiwanych przez ten system”. 

„Równolegle z innowacjami takimi jak zawór szybkiego zatrzymania oraz 

stopniowymi ulepszaniami, które możemy wprowadzać dzięki serwisowi 

terenowemu i łączności, zawsze staramy się aby nasi klienci zwiększali swoją 

produktywność ” - podsumowuje Håkan Angerbjörn. 

 

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania firma 

Bosch Rexroth oferuje sprawne, skuteczne i bezpieczne mechanizmy ruchu w maszynach i 
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systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach 

zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki 

inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch 

Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi 

zastosowaniami. Firma oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych 

oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i 

montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w 

ponad 80 krajach, zatrudnia około 31 000 osób i odnotowała w 2019 r. przychody ze 

sprzedaży w wysokości 6,2 mld EUR. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 403 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2019 r.). Według wstępnych 

szacunków wygenerowała w 2019 roku obrót w wysokości 77,9 mld euro. Firma prowadzi 

działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły 

konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Będąc czołową firmą w świecie Internetu 

rzeczy (IoT), Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, inteligentnych 

miast oraz mobilności i produkcji usieciowanej. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie 

technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT 

Cloud, Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od 

jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań opartych na 

wzajemnej komunikacji. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, 

jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie, Bosch tworzy technologię, która jest 

„stworzona do życia”. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 

spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i 

handlowa Grupy Bosch, z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, jest 

obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Innowacyjność stanowi podstawę dalszego 

rozwoju przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 72 000 współpracowników zajmujących się 

pracami badawczo-rozwojowymi w 125 miejscach na całym świecie 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Arkadiusz Bręk 

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 69 

E-Mail: arkadiusz.brek@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 

 

 

  


