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Bosch Rexroth, verdens ledende leverandør 
innen industriell automasjon 

Bosch Rexroth er en av verdens største og mest komplette 
leverandører av høykvalitets produkter, komponenter, 
moduler, systemer og tjenester til mekanisk, hydraulisk og 
elektrisk drifts- og styreteknikk.
Våre løsninger finnes innen industri- og prosessautomasjon og 
mobile applikasjoner.
  

Bosch Rexroths Customizing Center i Helsingborg
 
I Bosch Rexroths Customizing Center i Helsingborg 
tilpasses produktene etter kundenes behov. Her tilpasses 
produkter for lineær- og montasjeteknikk og her sluttmon-
teres og prøvekjøres banesystemer. Det at all kompetanse 
er under samme tak gir kundene flere viktige fordeler. I 
produksjonsanlegget finner du også Nordens største lager 
av komponenter for lineær- og montasjeteknikk.
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Bosch Rexroth tilbyr et bredt utvalg av profilsystemer i aluminium der du enkelt kan plan-
legge og bygge individuelle løsninger, så som robuste stativ, maskinavskjerming, 
arbeidsstasjoner, skiltmateriell og stativ for materialtilførsel. Rexroth EcoShape, som er 
vårt profilsystem med runde profiler, kan enkelt kombineres med resten av profilsorti-
mentet vårt. Design og planlegging utføres enkelt ved hjelp av programmet MTpro.

Profilsystem
• Enkelt å skape individuelle løsninger
• Kostnadseffektivt
• Rask montering
• Aluminiumprofilene er resirkulerbare

Rexroth profilsystem

Manuelle produksjonssystemer

Rexroths produksjonssystem tilbyr et bredt utvalg av alternativer for lagring og håndtering 
av materiell, uansett virksomhet: handel eller industri. Vi støtter deg i prosessen ved å bygge 
ergonomiske arbeidsstasjoner med riktig materialflyt.

Manuelle arbeidsstasjoner
• Fleksibelt
• Moduloppbygd
• Enkel kundetilpasning takket være en parameterbasert 

konstruksjon
• Materialvogner
• Materialbuffer FIFO
• Ergonomisk utformet
• Arbeidsbord: Heve-/senkebord
• Kompatibelt med andre banesystemer fra Rexroth
• Tilbehør som lamper, skuffer og plukk-containere
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TS1 (opp til 3 kilo)
• Enheter med eksakt presisjon
• Høy gjennomløpshastighet takket være korte syklustider
• Kompakte innbyggingsbaner
• Tverrpenser for transport mellom baneseksjoner
• Posisjoneringsenheter
• Pallettstopp og feste for følere

Lang erfaring, produkter med høy kvalitet og innovativ teknikk er de viktigste kjennetegnene 
til Rexroths transportsystemer. Vi tilbyr rem- og kjededrift for transport av produkter som 
veier fra noen gram og opp til 400 kilo. Integrert identifiseringssystem styrer pallettene i 
systemet og dokumenterer data for kvalitetssikring. Våre pallettbaner er modulbaserte og 
fleksible systemer, og de oppfyller alle de kravene som stilles til et effektivt transportsys-
tem. På Customizing Center i Helsingborg kan du også få hjelp til dimensjonering og 
konstruksjon av din pallettbane i henhold til dine krav og ønsker.

TS5 (opp til 400 kilo)
• Banesystemet for de virkelig tunge lastene
• Tilpasset tøffe produksjonsmiljøer
• Robust design
• Drivmedia, ruller i flere varianter avhengig av bruks-

område
• Standardiserte produkter
• Driftssikkert og vedlikeholdsfritt

TS2plus (opp til 250 kilo)
• Fire typer drivmedier med reimer og kjeder
• Pallettene er spesialtilpasset for å optimere bane- 

systemets levetid
• Tverrpenser for transport mellom baneseksjoner
• Posisjoneringsenheter
• Pallettstopp og feste for følere

Rexroths banesystem

VarioFLow plus med palletter (opp til 10 kg)
• Lamellkjede for palletter
• Høy fleksibilitet
• Robust design
• Standardisert pallettpenser og posisjoneringsenheter
• Driftssikkert og vedlikeholdsfritt
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Framtidens produksjons-, monterings- og pakkelinjer må kunne håndtere mindre serier, 
hyppigere produktforandringer og et stort utvalg av produktvarianter. Kjedebaserte trans-
portsystemer som benyttes i produksjonen må derfor kunne konfigureres og monteres på 
en enkel måte. Rask svartid gir et stort konkurransefortrinn for maskinprodusenter og 
brukere. Lavt lydnivå er også avgjørende for denne typen systemer.

VarioFlow plus 
• Hurtig montering 
• Stillegående
• Planlegging og design med gratis programvare på nettet
• Enkelt vedlikehold
• Høy fleksibilitet og frihet ved planlegging
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MTpro

MTpro er Rexroths programvare for planlegging og utform-
ing av hele systemet med montasjeteknikk. Programmet 
forenkler valget av produkter, konfigurering og bestilling. 
MTpro leveres i to forskjellige versjoner: MTpro Light inne-
holder Layout Designer og kan lastes ned fra våre hjemme-
sider. Fullversjonen av MTpro på DVD inneholder:
• Layout Designer for planlegging og konstruksjon av 

komplette rammer og transportsystemer
• Montering av komponenter og system i et virtuelt 

3D-miljø uten DAK-program
• Funksjon for eksport av 3D-layout til de fleste tilgjen-

gelige DAK-systemer på markedet
• Funksjon for lagring og gjenbruk av egne modeller
• Automatisk genererte bestillingslister og tilbehørslister
• ManModel i MTpro gjør utformingen av ergonomiske 

arbeidsplasser lettere gjennom simulering

Verktøy og DAK-program som støtte i 
designprosessen

Flere nyttige kataloger og konfiguratorer kan ses 
på internettet 

Hvis du ønsker å bestille DVD og programvarelisens til 
MTpro, ta kontakt med oss.

Gå til www.boschrexroth.no for mer informasjon og nedlasting av våre verktøy.
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ActiveMover 

Med ActiveMover setter Rexroth en ny standard. Det nye 
pallettsystemet med lineærmotorer transporterer produkter 
med høy hastighet og presisjon. Med en unik kombinasjon 
av hastighet, presisjon og lastekapasitet økes pro- 
sesskvaliteten, produktiviteten og lønnsomheten.

• Integrert målesystem gir en eksakt posisjonering
• Kortere sykluser takket være høy hastighet og aksele-

rasjon
• Kraftig enhet med opp til 160N per pallett
• Fleksibel tilkobling til kontrollsystem
• Myke bevegelser med innebygd sensor for å unngå 

kollisjoner

ActiveCockpit 

Effektive produksjonsprosesser krever stadige forbedringer, 
men for å kunne forebygge feil og finjustere er det nødven-
dig med rask tilgang til data. Med ActiveCockpit, en interak-
tiv kommunikasjonsplattform, kan produksjonsdata visual-
iseres og bearbeides i sanntid. Med minimal innsats kan du 
handle med en gang og aktivt forbedre produksjonslinjen til
selskapet.

• Alle data tilgjengelig i sanntid direkte på produksjons-
linjen

• Visualiserer og lagrer relevante data
• Analysemuligheter rett i programmet
• Åpen standard i programmet, noe som åpner for integre-

ring av tredjepartsprogrammer
• Enkelt å koble sammen med backend-system som MES 

og ERP

Velkommen til vår nye virkelighet: Industri 4.0, også kjent som den fjerde industrielle 
revolusjon. Industri 4.0 har ført til en rask omstilling av industrien, der den virtuelle verden 
av informasjonsteknikk og den fysiske verdens maskiner har blitt ett. Alt kretser rundt den 
stadig økende integrasjonen av flere og flere deler innen industrien som blir gjort mulig av 
IT. Aldri tidligere har vi sett et slikt potensiale for økt samarbeid, raskere kommunikasjon og 
utnyttelse av data i sanntid. Industri 4.0 er veien framover og gir store muligheter for dem 
med kunnskap og de som er raske til å koble opp sine systemer.
Bosch Rexroth hjelper deg å utnytte alle de mulighetene som Industri 4.0 tilbyr.

Industri 4.0 

Nyheter fra Rexroth!



Kontakt oss!

Diskuter dine behov for et arbeidsstasjoner- og transportbåndsystem med Bosch 
Rexroth. Vi kan hjelpe deg med alt fra analyse, design, produksjon, installasjon til 
igangsetting. Velkommen til oss!
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Bosch Rexroth i Norden har 17 salgskontorer, to produk-
sjonsanlegg og fem Customizing Center i de fire nordiske 
landene. Totalt har vi nærmere 1 000 ansatte innen salg, 
markedsføring, administrasjon og logistikk, produksjon og 
teknisk utvikling av drifts- og styresystemer for industriell 
automasjon og mobile applikasjoner.

Hovedkontor og salg

Bosch Rexroth AS
Berghagan 1
1405 Langhus
Telefon: +47 64 86 41 00
Epost: salgsupport@boschrexroth.no

Customizing Center i Helsingborg
Bosch Rexroth AB
Ekvändan 7
254 67 Helsingborg
Sverige 

 


