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Calitate
Optimizarea rezultatelor prin:
• suport
• procese transparente
• analiza datelor

Răspuns rapid către:
• Piaţă
• Cerinţele clienţilor

Profitabilitate
• Reducerea costurilor
• Creşterea productivităţii

I4.0

Industria 4.0 În calitate de promotor al produselor şi soluţiilor industriale 
inteligente, conducem următoarea revoluţie industrială şi 
implementarea Industriei 4.0. 

Oferim întreaga gamă de echipamente inteligente de acţionare 
şi control, şi soluţii complete - toate având posibilitatea de 
conectare la internet. 

Soluţiile Bosch Rexroth fac procesele de producţie mai 
eficiente şi mai flexibile, cu complexitate redusă şi timpi de 
întrerupere semnificativ mai scurţi - şi nu numai în viitor, ci 
chiar acum!



Caracteristicile 
Industriei 4.0
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Gestionarea digitală 
a  cycle-time-ului
Agregarea şi analizarea 
datelor disponibile  pe 
parcursul  realizării 
unui produs ajută la 
îmbunătăţirea continuă  
a procesului de 
fabricaţie.
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Inteligenţa distribuită
Echipamentele şi 
sistemele modulare cu 
software integrat şi cu 
inteligenţa distribuită 
îşi execută acţiunile 
independent conform 
cu specificaţiile primite 
de la sistemele de nivel 
înalt. 
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Reprezentare virtuală în 
timp real
Reprezentarea 
virtuală a produselor, 
monitorizarea 
condiţiilor  de mediu 
şi a parametrilor de 
funcţionare  facilitează 
creşterea stabilităţii 
prcesului şi reducerea 
pierderilor.

Standarde deschise
Integrarea simplă 
a maşinilor şi 
echipamentelor 
provenite de la diferiţi 
producători  susţine 
dezvoltarea reţelelor 
de creare a valorii.

Persoanele ca şi factori de decizie
În Industria 4.0, oamenii sunt personajele 
principale.  Gestionarea datelor în timp 
real nu va înlocui responsabilitatea 
oamenilor sau puterea lor de decizie, 
ci va sprijini factorul uman prin 
furnizarea datelor relevante în timp real, 
susţinând astfel continua îmbunătăţire a 
proceselor.
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Reţea sigură de creare 
a valorii
Toţi partenerii implicaţi 
în sistemul de producţie 
trebuie să aplice aceleaşi 
standarde în ce priveşte 
conectarea la internet şi 
pentru a crea un sistem de 
producţie sigur şi securizat.
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Integrare rapidă şi 
configurare flexibilă
Echipamentele industriale 
pot fi rapid adaptate 
cerinţelor noi de creare 
a produsului şi permit 
adăugarea modulelor 
adiţionale prin  utilizarea 
unor comenzi software.
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Soluţii industriale inteligente

Tehnica mişcării liniare      

LMS - Mişcarea liniară                                                                                                            
Mişcări inteligente, rapide şi precise, 
cu ajutorul sistemelor liniare. 

IMS - Sistem integrat de măsurare                                                                                                    
Poziţionare super precisă a maşinilor 
unelte cu ajutorul sistemului integrat 
de măsurare al ghidajelor liniare. 
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Seminarii şi module 
de training specializate
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Didacta - mMs 4.0 stand 
modular de training                                                                                                       
Ideal pentru exemplificarea 
sistemelor mecatronice, standul 
înglobează numeroase produse din 
gama Rexroth şi prezintă un grad 
ridicat de automatizare si integrare 
completa Industie 4.0. 

Trainig specializat                                                                                                             
Portofoliul nostru include traininguri
specializate pe diferite game de
produse. Instruirea poate fi online sau 
folosind echipamentele de training 
disponibile (Didacta - mMs4.0).

Contol inteligent al mişcării                                                                                                                  
Sistemul complet de control 
inteligent nu oferă doar o simplă 
aplicaţie PLC, ci dispune de funcţii 
speciale pentru controlul mişcării, 
de la controlul axelor, sincronizări 
şi funcţii CAM, până la controlul 
roboţilor şi al axelor hidraulice. 

Comandă numerică                                                                                                                               
Rexroth IndraMotion MTX este o 
platformă CNC scalabilă cu PLC 
integrat si funcţii tehnologice 
complete pentru strunjire, frezare, 
găurire, şlefuire, îndoire, gravare, 
ştanţare, tăiere şi manipulare.  

Comenzi şi acţionări electrice1 Hidraulică inteligentă  2

CytroPac - grup de pompare 
compact
Eficient din punct de vedere 
energetic, este echipat cu elemente 
de automatizare şi asigură un grad 
ridicat de conectivitate pentru 
integrarea în alte sisteme hidraulice.

ABPAC - grup de pompare 
hidraulic standard                                                                                                               
Având inteligenţă distribuită şi 
pachete opţionale de senzori, acesta 
înregistrează continuu starea de 
funcţionare, condiţiile de uzură 
şi poate comunica prin interfeţe 
standard cu nivelul superior de 
control. 

Acţionare hidraulică avansată  
Controlul axelor electrohidraulice 
se poate realiza folosind servovalve 
inteligente şi controlere digitale 
avansate. Acestea prezintă diferite 
funcţionalităţi şi suportă diverse 
protocoale de comunicaţie.”

Sisteme de înşurubat Nexo - soluţii 
optime adaptate cerinţelor I4.0                                                                                                               
Aceste sisteme se pot folosi în 
procese precum asamblarea 
bateriilor datorită izolaţiei protective 
şi asigură un cuplu constant pe toată 
durata înşurubării.

Sisteme de înşurubat3

Spaţii de lucru inteligente

Active Assist - staţie 
de lucru inteligentă                                                                                                                   
Flexibilitatea sistemului permite 
utilizarea acestuia pentru mai multe 
tipuri de produse după configurarea 
iniţială a proceselor pentru fiecare 
tip de produs. 
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RFID - Soluţii pentru conveioare                                                                                                                                 
Urmărirea trasabilităţii proceselor de 
asamblare pe conveioare cu ajutorul 
sistemului RFID.

Software

Platformă interactivă de 
comunicare pentru zona de 
producţie - ActiveCockpit                                                                                                                
Informaţiile relevante pot fi utilizate 
direct la nivelul zonei de producţie, 
datorită interactivităţii şi interfeţei 
intuitive, astfel salvând timp, 
reducând costurile şi contribuind la 
îmbunătăţirea productivităţii.

Mentenanţa predictivă - ODiN 
(Online Diagnostics Network)                                                                                                                             
Permite implementarea conceptului 
de mentenanţă predictivă pe 
anumite echipamente din domeniul 
hidraulic şi electric, scopul fiind 
creşterea productivităţii prin 
reducerea intervenţiilor neprevăzute 
şi costisitoare.
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Conectivitatea echipamentelor 
industriale - IoT Gateway                                                                                                                      
Facilitează conectarea 
echipamentelor industriale la 
internet.  Folosind IoT Gateway, 
maşinile dispun de conectivitate şi 
sunt echipate pentru I4.0, asigurând 
transpareanţa şi calitatea proceselor.

Open Core Engineering - pachet 
de soluţii software pentru IT                                                                                                                         
Este un element de legătură 
care conectează nivelul superior 
din domeniul automatizărilor cu 
tehnologii, funcţii, limbaje de 
programare şi soft-uri des folosite în 
lumea IT.


