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V Mladé Boleslavi uspořádala společnost 
Bosch Rexroth v září tohoto roku již jedenác-
tý ročník firemní výstavy Hausmesse. Před-
stavila nejnovější techniku z oblasti pohonů a 
řídicích systémů, která rychle, přesně a bez-

pečně ovládá stroje a systémy nejrůznějších 
velikostí a umožňuje jim energeticky úspor-
ný provoz. Návštěvníci si zde prohlédli kom-
pletní nabídku z oblasti průmyslové i mobilní 
hydrauliky, průmyslových elektrických poho-
nů a řídicích systémů, včetně úloh z oblasti 
Industry 4.0. Vystavena byla také lineární, 
montážní a šroubovací technika. Společnost 
má bohaté zkušenosti s realizacemi různých 
projektů po celém světě v oblastech strojí-
renství, průmyslové automatizace a mobil-
ních strojů a zařízení. Díky těmto zkušenos-
tem je schopna vyvíjet inovativní komponen-
ty a poskytovat systémová řešení uzpůsobená 
na míru, včetně servisní podpory a školení.

Destičkový dopravník VarioFlow Plus 

Na výstavě Hausmesse si zájemci prohléd-
li jednoduchý a flexibilní destičkový doprav-
ník Bosch Rexroth VarioFlow (obr.  1)  s ti-
chým a spolehlivým provozem. Dopravník 
lze přizpůsobit potřebám zákazníka. Skládá 
se ze základních standardizovaných modulů, 
které vyhovují různým provozním požadav-
kům. Tyto moduly jsou vybaveny vlastním 
pohonem, což usnadňuje projektový návrh 
dopravníku a jeho instalaci. Díky kluzným 
vedením s bočním uložením je jeho provoz 
tichý a bezúdržbový.

Sestava dopravníku je dodávána v šes-
ti velikostech a dovoluje individuální uspo-
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řádání. Zákazník má na výběr dopravníky 
ze dvou materiálů: z hliníku nebo z korozi-
vzdorné oceli (při přísnějších požadavcích 
na hygienu, např. v potravinářském průmy-
slu). Bosch Rexroth alternativně nabízí sys-

tém paletových dílů vhodný pro přepravu pa-
let pracovních dílů v automobilovém a elek-
tronickém průmyslu.

Dopravníkový systém TS5

Moderní válečkový dopravníkový systém 
TS 5 se skládá z variabilních komponent, 
které lze vzájemně kombinovat a doplňovat 
dalšími komponenty firmy Bosch Rexroth. 
Dopravníky mohou být naplánovány s maxi-
mální flexibilitou podle požadavků zákazní-
ků a také zcela naplňují koncepci Industry 4.0 
Jednotlivé moduly lze kombinovat navzájem, 

ale i s dalšími řešeními Bosch Rexroth navr-
ženými podle koncepce Industry 4.0 Pomocí 
nástroje pro plánování MTpro je možné na-
vrhnout libovolné rozvržení včetně rozsahu 
zatížení (až 400 kg).

Ve srovnání se systémy, které používají 
běžné řetězové pohony, je dopravník TS 5, 
vybavený hnací hřídelí a dopravníkovými 
válečky, téměř bezúdržbový. Výhodami jsou 
rovněž nízké opotřebení a vyšší produktivita.

Active Cockpit

Návštěvníci výstavy Hausmesse si moh-
li vyzkoušet interaktivní komunikační plat-
formu Active Cockpit (obr. 2), která v re-
žimu online zpracovává a filtruje výrob-
ní data z linek a zobrazuje je oprávněným 
uživatelům přehledně a interaktivně na vel-
ké dotykové obrazovce, tabletu či monito-
ru v kanceláři. Pomáhá vedoucím i řado-
vým pracovníkům pohotově vyřešit potí-
že ve výrobě.

Na rozdíl od běžných LCD panelů, pou-
žívaných ve výrobních linkách, které pouze 
pasivně zobrazují předem určené druhy in-
formací (např. o počtu vyrobených kusů, ne-
shodách apod.), je Active Cockpit interak-
tivní software umožňující uživateli vstoupit 
do zobrazených dat, vyznačit změny, vložit 
komentáře či zahájit optimalizační opatření 
spuštěním příslušných aplikací.

Hliníkový konstrukční systém a prvky 
pro montážní linky 

Na výstavě byla k vidění také rozsáhlá na-
bídka hliníkových konstrukčních prvků a se-
stav, kterou společnost Bosch využívá i ve 
svých vlastních výrobních závodech po ce-
lém světě. Z těchto hliníkových dílů je možné 

snadno sestavit libovolnou mon-
tážní linku nebo konstrukci stro-
je, ale též ergonomické pracov-
ní stoly, regály FIFO, ochranné 
ploty, konstrukce a rámy jedno-
účelových strojů.

Pro přípravu, návrh a kon-
strukci technického řešení kon-
krétní sestavy se používá soft-
warový nástroj MTpro. Tento 
nástroj obsahuje kompletní da-
tabázi prvků hliníkového kon-
strukčního programu a funkce 
pro rychlý návrh layoutů s ná-
sledným exportem do běžných 
programů CAD.
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Obr. 1. Destičkový dopravník Rexroth VarioFlow

Obr. 2. Interaktivní komunikační platforma Active Cockpit 
zpracovává a zobrazuje data z výrobních procesů


