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Silniki dla inteligentnych napędów 
Dynamiczne, precyzyjne i łatwe w konfiguracji - najnowsze rozwiązania 
w dziedzinie napędów firmy Bosch Rexroth spełniają wyśrubowane 
wymogi w zakresie automatyki  

 
Silniki dla inteligentnych napędów 

Przyszłościowe rozwiązania dzięki dużej gęstości mocy i bogatej 
funkcjonalności  

Większy moment i wyższe prędkości obrotowe, praktyczne połączenie za 
pomocą jednego kabla oraz bogaty wybór opcji. Nowa generacja wydajnych  
i elastycznych silników MS2N łączy w sobie doskonałą dynamikę, 
kompaktowe rozmiary i wysoką sprawność energetyczną. Duży wybór 
wirników z małą i średnią bezwładnością jest dostępny na potrzeby 
optymalnego dopasowania masy. Silniki MS2N stały się źródłem danych dla 
inteligentnych rozwiązań w środowisku Przemysłu 4.0. 

Licząca ponad 50 typów szeroka gama silników MS2N firmy Bosch Rexroth 
umożliwia osiągnięcie maksymalnego momentu obrotowego o wartości 360 
Nm i maksymalnej prędkości obrotowej do 9 000 obr./min. Duża gęstość 
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mocy jest osiągana dzięki zoptymalizowanej konstrukcji elektromagnetycznej 
silnika. Dzięki precyzyjnie wysterowanym wartościom momentów i prędkości 
obrotowych, opcjom enkoderów ukierunkowanym na konkretne aplikacje oraz 
opcjonalnym połączeniom za pomocą jednego kabla, silniki w elastyczny 
sposób spełniają zróżnicowane wymagania nowoczesnej technologii 
automatyzacji. Wymuszona wentylacja i chłodzenie wodą umożliwiają 
osiągnięcie nowych poziomów wydajności. 

Inteligencja systemu 

Linia produktów MS2N to inteligentne rozwiązania umożliwiające odczyty 
danych z każdego silnika dotyczących nasycenia i temperatury. Dane te są 
zapisywane w pamięci silnika. Sterowniki napędu IndraDrive przetwarzają te 
wartości w czasie rzeczywistym, znacząco zwiększając precyzję momentu 
obrotowego i zawężając zakres tolerancji podczas pracy do dużo niższych 
wartości od dotychczasowych standardów. Serwosilnik może być używany 
jako niezawodny czujnik i jako źródło danych. Technologia Przemysłu 4.0 
może być realizowana w ekonomiczny sposób i bez użycia dodatkowych 
komponentów. 

Maksymalne bezpieczeństwo konstrukcji i obsługi  

Wprowadzenie modelu silnika MS2N do oprogramowania IndraSize 
umożliwia bezpieczną, szybką i prostą konfigurację napędu, 
odzwierciedlającą rzeczywistą pracę. W ten sposób inżynierowie mogą 
optymalizować projekty napędów dostosowane do indywidualnych projektów. 
Wbudowane enkodery posiadające standard SIL3 PLe zapewniają 
maksymalne bezpieczeństwo na potrzeby technologii SafeMotion. 

Co warto wiedzieć o serwosilnikach MS2N firmy Bosch Rexroth? Poznajmy 
kilka istotnych faktów: 

Połączenie jednokablowe 
 Długość kabla do 75 m bez dodatkowych komponentów 
 Wtyk z szybkozłączem 

 
Wydajność 
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 Kompaktowe silniki 
 Duża wartość momentu obrotowego 
 Poszerzony zakres prędkości 
 Wysoka sprawność energetyczna 
 Opcjonalna wentylacja wymuszona i chłodzenie wodą 

 
Elastyczna konfiguracja 

 Wał gładki, z wpustem, uszczelnienie wału 
 Klasa ochrony IP64, IP65 lub IP67 
 Energooszczędny hamulec 
 Zwiększona dokładność wykonania kołnierza 
 Szeroki wachlarz dodatkowych opcji 
 Ponad 50 typów silników w 6 rozmiarach, 5 długościach i 3 typach 

chłodzenia 
 

Typy enkoderów 
 Cztery typy enkoderów 
 Opcja bezpieczeństwa funkcjonalnego  w standardzie SIL3 PLe 
 Jednoobrotowe/wieloobrotowe 
 Pamięć danych silnika 

 
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 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Paweł Orzech 
Tel.: +48 22 7381876 
E-Mail: pawel.orzech@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 

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

 

  


