Nasze kompleksowe usługi upraszczają i zmniejszają koszty
związane z utrzymaniem i naprawami Twoich maszyn i
urządzeń. Sieć serwisowa Bosch Rexroth, która działa w
ponad 80 krajach, gwarantuje szybki dostęp do
wykwalifikowanych techników i inżynierów, którzy
rozwiązują problemy, stosując obszerną wiedzę firmy w
zakresie technologii napędowych i sterowań.

Zapewniamy ekspertyzy, naprawy i dostawy części
zamiennych. Jednocześnie maksymalnie ograniczamy koszty
dzięki serwisowi znajdującemu się w kraju, w którym
maszyny i urządzenia są użytkowane, często bez
konieczności wysyłki uszkodzonych elementów do zakładów
produkcyjnych.

Utrzymujemy sprawność układów napędowych maszyn w
całym okresie ich użytkowania i podnosimy ich wydajność
poprzez modernizację z uwzględnieniem



Części
zamienne



Naprawa

 Usługi w miejscu
użytkowania

najnowocześniejszych technologii i rozwiązań. Podczas
pracy analizujemy korzyści wynikające z modernizacji, a
wnioski z analizy przekładamy na praktyczne działanie.



Regeneracja
(REMAN)



Modernizacja

 Doradztwo
techniczne

Zużywająca się część spowodowała awarię w Twoim
urządzeniu. Technicy wymontowali ją z urządzenia i
rozpoczyna się poszukiwanie uszkodzonego elementu,
które jest kłopotliwe szczególnie w przypadku starszych
urządzeń. Zastanawiasz się, kto wyprodukował niesprawny
element, w jaki sposób skontaktować się z jego
producentem oraz czy element jest wciąż produkowany?
Zadzwoń lub wyślij wiadomość pocztą elektroniczną, a nasi
specjaliści rozpoczną pracę w celu znalezienia właściwych
elementów. Firma Bosch Rexroth znajduje również
rozwiązania dla zespołów i elementów wycofanych z
produkcji. Dzięki znormalizowanym wymiarom połączeń
oraz otwartym interfejsom elektrycznym elementy i zespoły
Rexroth mogą być stosowane jako części zamienne również
w przypadku wyrobów innych producentów.

Istnieje możliwość wygodnego doboru standardowych
części zamiennych przez internet. Korzystając z katalogu
części zamiennych wszystkich technologii z zakresu
napędu i sterowania: www.boschrexroth.pl.
Nasi specjaliści w serwisie Bosch Rexroth odpowiedzą na
wszelkie Państwa pytania oraz zamówienia specjalne:
+48 22 738 18 42
serwis@boschrexroth.pl

Usługi w zakresie części zamiennych:


Dostawa określonych części zamiennych
w terminie do 7 dni



Możliwość rozszerzenia gwarancji na wyroby



Zarządzanie częściami zamiennymi w celu
zmniejszenia wartości zapasów klienta

Odtwarzalność i niezawodność to kluczowe aspekty
w zastosowaniach przemysłowych.

Serwis Bosch Rexroth dostosowuje także elementy i
zespoły do aktualnych wymagań.

Pracownicy naszego serwisu doskonale to wiedzą i
wdrażają procedury oraz najwyższej jakości standardy
stosowane na całym świecie. Wykorzystujemy wyłącznie
oryginalne części zamienne w celu zapewnienia jakości
równej jakości nowego wyrobu. Wystawiamy również
nową gwarancję na naprawione produkty.

Jest to znacznie tańsze niż instalowanie zupełnie
nowych rozwiązań. Zwykle oznacza to wzrost produkcji,
poprawę sprawności oraz zawsze zapewnia zgodność
ze stosownymi normami bezpieczeństwa.

Naprawy:
► Wykorzystanie wyłącznie oryginalnych części

zamiennych
► Gwarancja na wymienione elementy i zespoły
► Zapewnienie zgodności ze stosowanymi normami

bezpieczeństwa
► Terminy napraw wybranych elementów zespołów

zgodnie z wymaganiami klienta

Prawidłowe utrzymanie i naprawa układów napędowych
maszyn wymaga obszernej wiedzy w zakresie wszystkich
technologii napędu i sterowania. Bosch Rexroth oferuje
kompleksowe usługi serwisowe świadczone u klienta, tj. w
miejscu użytkowania układów napędu i sterowania.
Wadliwy element czy zespół może prowadzić do przestoju
całej linii produkcyjnej, co może być bardzo kosztowne.
Nasza infolinia interwencyjna (Hotline), zaoszczędzi Twój

cenny czas i pomoże w znalezieniu odpowiedzi na Twoje
pytania, jak również wesprze w doborze części zamiennych
i wymianie wadliwych elementów i zespołów.
Doradzimy w zakresie użytkowania i modernizacji układów
napędowych, ograniczając przy tym czas przestoju do
minimum. Możemy również przejąć zadania związane z
zarządzaniem cieczą roboczą stosowanym w Twoich
układach hydraulicznych.

Usługi w miejscu użytkowania maszyn i urządzeń:
 Wsparcie działań służb utrzymania ruchu
użytkownika maszyn i urządzeń, obejmujące:
- rozruch,
- rozwiązanie problemów związanych z konkretnym
zastosowaniem,
- rozwiązywanie problemów podczas użytkowania,
 Pomoc techniczna i Hotline
 Modernizacja i wsparcie inżynierskie (projektowe)

Łożyska, uszczelnienia oraz inne zużywające się części w
zespołach hydraulicznych mają ograniczoną trwałość.
Uszkodzenia mogą doprowadzić do kosztownych
przestojów maszyn, które zwykle mają miejsce w najmniej
oczekiwanym momencie. Wymiana tych elementów, jako
środek zapobiegawczy, przynosi korzyści, ponieważ nowe
elementy minimalizują ryzyko przestoju danego urządzenia,
podnoszą wydajność produkcyjną maszyny oraz zwiększają
bezpieczeństwo pracy. Dzięki temu możesz również lepiej
zaplanować budżet na przeglądy i naprawy oraz uniknąć
niespodziewanych awarii.

Po co czekać, aż maszyna ulegnie awarii? Często warto wymienić części
zużywające się lub zużyte części profilaktycznie podczas
harmonogramowych przerw w produkcji. W ten sposób możecie Państwo
Dla wybranych zespołów hydraulicznych i modułów
zwiększyć
dyspozycyjność
maszyn
elektronicznych
oferujemy
szybką wymianę elementów
w i urządzeń minimalnym nakładem.
ramach programu REMAN. Wystarczy wysłać stary zespół, a
zapewnimy Ci całkowicie odnowiony i zregenerowany,
który jest objęty pełną gwarancją Bosch Rexroth (12miesięczną dla zespołów hydraulicznych lub 24-miesięczną
dla modułów elektronicznych).
W przypadkuelektronicznych modułów napędowych
(sterowników) istnieje również możliwość skorzystania z
programu REMAN plus, gwarantującego serwisowanie
modułu przez kolejne 60 miesięcy.
Dzięki programowi REMAN, klient otrzymuje zespół o tych
samych cechach użytkowych, lecz z wykorzystaniem
najnowszych dostępnych elementów i technologii.

Korzyści usługi REMAN i REMAN plus:
 Wydłużenie trwałości maszyn
 Wykorzystanie oryginalnych części zamiennych
 Wdrożenia realizowane przez specjalistów

Pomimo napraw i okresowo prowadzonych przeglądów,
wszystkie maszyny i urządzenia osiągają punkt, w którym
ich wydajność przestaje konkurować z nowoczesnymi
maszynami. Opłacalną i oszczędną alternatywą dla zakupu
nowego sprzętu jest regularne zatrudnianie
profesjonalnych służb technicznych w celu wdrożenia
środków modernizacyjnych lub całkowitej modernizacji
danego zespołu.
Będąc partnerem w zakresie utrzymania trwałości układów
napędu i sterowań maszyn, pomagamy Państwu poprzez
oferowanie doradztwa technicznego oraz analiz
dotyczących rentowności. Często zdarza się, że
modernizacjajest jedynym krokiem, umożliwiającym dalszą
efektywną eksploatację maszyny. Dotyczy to zespołów
układów napędowych oraz zespołów sterowania, przy czym
zestawy modernizacyjne dostosowane są do istniejących
algorytmów pracy oraz zapewniają większą swobodę dzięki
dodatkowym funkcjom.
Pełna modernizacja jest szczególnie korzystna dla
większych urządzeń oraz maszyn zaprojektowanych do
celów specjalnych. Możesz zaufać naszemu doświadczeniu
w niemal każdym sektorze projektowania maszyn i
systemów. Nasi specjaliści są zawsze świadomi specjalnych
wyzwań, które stanowią nieodłączną część projektów. Bez
względu na to, czy są to maszyny i urządzenia drukarskie,
pakujące, czy dla przemysłu samochodowego lub maszyn
transportu bliskiego, zapewniamy wymagane know-how.
Po zakończeniu modernizacji Twoja maszyna lub urządzenie
pracuje tak samo niezawodnie, jak zupełnie nowa maszyna.

Usługi modernizacyjne:
 Inwentaryzacja u klienta
 Modernizacja przestarzałych i mało wydajnych
zespołów i dostosowanie ich do najnowszych
technologii
 Doradztwo i zarządzanie projektem w zakresie
nowych koncepcji napędu i sterowania
 Ocena ryzyka po modernizacji
 Rozwój technologii / oprogramowania
 Całkowita modernizacja napędu i sterowania
maszyn oraz urządzeń włącznie z dostosowaniem
oprogramowania

Sprawność i wydajność maszyn i urządzeń

Monitorowanie stanu technicznego

Problemem leżącym obecnie w centrum uwagi wszystkich
producentów maszyn i urządzeń jest ich maksymalna
wydajność i sprawność energetyczna. Wynika to ze stałego
wzrostu cen energii oraz zmiany świadomości w zakresie
ochrony środowiska. Nasi specjaliści analizują informacje,
identyfikują najbardziej rokujące obszary, w których
wydajność może zostać zwiększona oraz obliczają okres
amortyzacji.

Oferujemy rozwiązania w zakresie sprzętu i
oprogramowania przystosowanego do monitorowania stanu
technicznego Twojej maszyny i urządzenia. Pozwala Ci to
na niezawodną identyfikację zużycia, w celu uniknięcia
nieplanowanych przestojów maszyny. Proponujemy
możliwość analizy ww. danych oraz przygotowanie
okresowych raportów o stanie technicznym urządzeń by
zależnie od potrzeb, wdrażać działania korygująco –
naprawcze.

Bezpieczeństwo maszyn
Na całym świecie wzrasta znaczenie ochrony człowieka
i maszyny. W krajach Unii Europejskiej Dyrektywa
Maszynowa doprowadziła do powstania nowych przepisów
i norm. Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa pomagają producentom i operatorom maszyn upewnić się, że projekty i
zastosowania są wdrażane zgodnie z tymi wymaganiami
tak, aby cieszyć się spokojem w kwestiach prawnych oraz
zapewnić bezpieczeństwo obsługi.

Doradztwo techniczne:
 Doradztwo w zakresie sprawności maszyn
i urządzeń – nasz system 4EE maksymalizuje
oszczędności energii, włącznie z maszynami,
które zostały już zainstalowane
 Bezpieczeństwo zgodne z wymaganiami norm –
możesz zachować bezpieczeństwo dzięki
Zindywidualizowanym środkom bezpieczeństwa
Doradztwo
Rexroth techniczne w zakresie:
 Monitorowanie
stanu napędowych maszyn
Sprawności układów
technicznego
– program
i urządzeń – nasz
system Rexroth for Energy
zaprojektowany
dla Twoichoszczędności energii,
Efficiency maksymalizuje
maszyn
i urządzeń
włącznie
z układami, które zostały już
zainstalowane maszyn
 Dyspozycyjność
 Bezpieczeństwa zgodnego z wymaganiami norm
dzięki zindywidualizowanym środkom
bezpieczeństwa Rexroth
 Monitorowania stanu technicznego układów
napędowych maszyn i urządzeń

Kursy szkoleniowe ukierunkowane są na przekazywanie ich

Pomoce dydaktyczne oraz szkolenie praktyczne w połączeniu

uczestnikom niezbędnej wiedzy, stosownie dla danej grupy

z kontaktem osobistym, bezpośrednią komunikacją,

szkolonej. Przygotowywane nowe kursy szkoleniowe oraz

a szczególnie „styczność” z elementami i zespołami marki

stały rozwój istniejących kursów, jak również doświadczeni i

Rexroth uzupełniają wiedzę teoretyczną. Dlatego też

odpowiednio wykwalifikowani szkoleniowcy dodatkowo

większość kursów szkoleniowych Rexroth obejmuje również

gwarantują uzyskanie wiedzy na najwyższym poziomie.

ćwiczenia praktyczne.

Dydaktyka:
 Szkolenia otwarte w centrali firmy w Warszawie
i / lub w Ostrawie
 Szkolenia prowadzone u klienta – tematyka dobrana
do potrzeb klienta
 Baza szkoleniowa w Niemczech i Czechach
 Szkolenia internetowe
 Podręczniki
 Stanowiska dydaktyczne
 Animacje i programy użytkowe
Więcej na www.boschrexroth.pl/szkolenia

Centrala w Polsce:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
tel.: +48 (22) 738 18 00
fax: +48 (22) 758 87 35
e-mail: info@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl
Dział Serwisu:
tel. +48 22 738 18 42
e-mail: serwis@boschrexroth.pl

Kontakt do najbliższego działu sprzedaży, serwisu lub działu szkoleń można znaleźć na stronie:
www.boschrexroth.pl/kontakt
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