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Precyzyjna orientacja w środowiskach 
produkcyjnych i magazynowych 
Firma Bosch Rexroth oferuje oprogramowanie do lokalizacji laserowej, 

które określa pozycję wszystkich typów pojazdów na terenie fabryki  

z częstotliwością 50 razy na sekundę bez potrzeby stosowania 

dodatkowych rozwiązań konstrukcyjnych. Oprogramowanie to, będące 

komponentem pojazdów samojezdnych, wózków widłowych czy 

systemów typu milk run, tworzy dynamiczne mapy obszaru, dla którego 

zostało wdrożone. Umożliwia autonomiczną nawigację na platformach 

mobilnych. Dane dotyczące ruchu pozyskane z kontrolowanych 

pojazdów można również wykorzystać do optymalizacji zarządzania 

flotą. 

 
Oprogramowanie do lokalizacji laserowej przeznaczone dla pojazdów autonomicznych. 

Tworzenie map nie wymaga oznaczeń na podłodze, luster ani innych 

elementów konstrukcyjnych. Położenie pojazdów wyposażonych w ten 

system można określić z dokładnością do jednego centymetra na całym 

terenie fabryki. Oprogramowanie to automatycznie wykrywa wszelkie zmiany 

w środowisku i dynamicznie aktualizuje mapę. W zależności od przypadku 

udostępnia aktualizacje map serwerowi lub innym pojazdom floty.  

Oprogramowanie do lokalizacji laserowej wymaga niewielkich zasobów 

obliczeniowych. Obsługuje wiele popularnych urządzeń sterujących dla 

pojazdów autonomicznych, a także wiele skanerów laserowych, w tym 
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skanery bezpieczne. Producenci pojazdów mogą łatwo zintegrować 

oprogramowanie lokalizacyjne ze swoimi systemami.  

Niezawodny lokalizator w pojazdach autonomicznych jest niezbędny do 

bezpiecznej nawigacji w środowiskach produkcyjnych i magazynowych. Jest 

już używany w produkcji seryjnej na potrzeby systemu autonomicznej jazdy 

ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth, który wykonuje zadania związane  

z transportem na terenie firmy. Precyzyjne dane lokalizacyjne można również 

wykorzystać jako podstawę usług sterowanych przepływem danych, 

mających na celu ocenę wykorzystania mocy produkcyjnych, planowanie tras 

lub wprowadzanie kolejnych usprawnień w zarządzaniu flotą.  

Funkcja lokalizacji, która została zaprojektowana na potrzeby wymagających 

środowisk w sektorze produkcji i logistyki, zapewnia ciągłość i niezawodność 

działania. 

 

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 

http://www.boschrexroth.pl/
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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. Jakub Wypniewski 

Tel.: +48 22 7381867  

E-Mail: jakub.wypniewski@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 
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