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Osie liniowe oszczędzające przestrzeń 
instalacyjną do wielu zastosowań w dziedzinie 
przenoszenia 
 Zintegrowane czujniki zapewniają optymalizację przestrzeni instalacyjnej  

 Opcje smarowania dostosowane do różnych obszarów zastosowania 

 Szybki wybór produktów dzięki LinSelect 

 

 

Rodzina modułów liniowych firmy Bosch Rexroth poszerza się o nowy rozmiar  140 

Kompaktowe i gotowe do montażu moduły liniowe MKK i MKR są teraz 

dostępne także w rozmiarze 140. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej 

koncepcji przełączania oraz systemu pomiarowego, moduły w nowych 
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rozmiarach są już przygotowane do połączenia z centralnymi układami 

smarowania. Narzędzie inżynierskie LinSelect umożliwia szybki i łatwy 

wybór i projektowanie modułów liniowych. 

 

Oprócz ram o wymiarach 40, 65, 80 i 110, firma Bosch Rexroth oferuje teraz 

moduły liniowe w rozmiarze 140, poszerzając swoją gamę produktów  

o urządzenia do zastosowań w górnym zakresie wydajności. Moduły liniowe  

wykonane z anodyzowanego aluminium  z wbudowanymi prowadnicami 

kulkowymi są dostępne w opcjach z napędem śrubowo-tocznym (MKK) lub 

napędem pasowym (MKR). Jako osie gotowe do zainstalowania, moduły 

liniowe minimalizują nakład pracy związany z projektowaniem i instalacją 

maszyn i systemów.  

Wersje modułów liniowych z napędem z przekładnią pasową zębatą są 

dostępne w długościach do 9800 mm, a wersje z napędem śrubowo tocznym 

w długościach do 5400 mm. Przy długości 4000 mm lub większych, wspornik 

śruby zapobiega wibracjom przy dużych prędkościach obrotowych, nawet  

w zastosowaniach pionowych, co zwiększa zakres użyteczności w przypadku 

zastosowań wymagających dużej dynamiki.  

Koncepcja kompleksowego smarowania z opcją centralnego 

smarowania 

Aby zautomatyzować prace konserwacyjne i wydłużyć okres eksploatacji osi 

liniowych, są one już przygotowane do połączenia z centralnymi systemami 

smarowania - smarem płynnym lub olejem. W wersji standardowej firma 

Bosch Rexroth dostarcza moduły liniowe wstępnie nasmarowane i gotowe do 

pracy. Niemniej jednak, koncepcja kompleksowego smarowania daje 

użytkownikowi możliwość stosowania własnych środków smarnych.  

W zastosowaniach, w których jest wymagana szczególnie wysoka odporność 

na korozję, chromowany na twardo napęd śrubowo-toczny, profilowane 

prowadnice i wózek NR są w stanie wytrzymywać stały kontakt z wodą oraz 

żrącymi substancjami chemicznymi. Pokrywy ze stali nierdzewnej zwiększają 

odporność np. na chłodzące środki smarne.  
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Zoptymalizowana przestrzeń instalacyjna dzięki zastosowaniu 

zintegrowanego systemu pomiarowego i zaawansowanej koncepcji 

przełączania  

System pomiaru wartości bezwzględnych IMS-A może być zintegrowany  

w rozmiarach 80, 110 i 140. Działa on wykorzystując zasadę pomiaru 

bezkontaktowego, co eliminuje zużycie i zanieczyszczenie systemu. Od razu 

po włączeniu, IMS-A precyzyjnie określa położenie bezwzględne osi  

i przesyła je do sterownika bez konieczności wykonywania próbnego 

uruchamiania. Pozwala to uzyskać dokładność na poziomie ± 0,25 µm - to 

precyzja porównywalna do liniału optycznego. 

Czujniki pola magnetycznego wykorzystywane jako przełączniki odniesienia 

lub wyłączniki krańcowe mogą być bezpośrednio wbudowane w korpus 

profilu bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów instalacyjnych 

oraz bez zmiany obrysu modułu, zapewniając oszczędność miejsca. 

Wypróbowana i sprawdzona koncepcja przełączania również upraszcza 

montaż i pomaga zaoszczędzić czas. 

Konfiguracja modułu liniowego za pomocą jedynie 5 kliknięć - dzięki 

LinSelect 

Użytkownicy wykorzystują szereg narzędzi inżynieryjnych i konfiguracyjnych, 

które pomagają płynnie przeprowadzić proces cyfrowego doboru 

komponentów i skrócić czas wprowadzenia na rynek.  

Narzędzie LinSelect upraszcza i przyśpiesza dobór i wymiarowanie modułów 

liniowych. Dzięki zastosowaniu przejrzystego i intuicyjnego interfejsu, 

optymalny rezultat można uzyskać wykonując zaledwie pięć kroków. Po 

dokonaniu wyboru odpowiedniego produktu, można go wbudować za pomocą 

konfiguratora internetowego, a następnie pobrać pliki CAD i zlecić wybraną 

konfigurację korzystając ze e-sklepu Bosch Rexroth. 

 

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, 
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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. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Adam Piękoś 

Tel.: +48 17 2755504 

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 

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

 

 

  


