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Endüstri 4.0 dünyasına hazırlık… 
 
Bosch Rexroth’tan takım tezgâhlarında             
performansı artıran çözüm: IndraMotion MTX 
 
 
 Bosch Rexroth’un tasarladığı IndraMotion MTX sistem çözümü 

performansı ve üretkenliği artırırken, tüm takım tezgâhları için  
en kısa çevrim süreleri sunuyor. 

 
Takım tezgâhları pazarında son dönemde iki trend dikkat çekiyor. Bir yandan, son 
kullanıcılar geniş çaplı üretim için bütünleşik dikey ve yatay ağ bağlantısı 
sistemine sahip kompleks üretim tesisleri talep ediyor. Bu nedenle, eksenlerin 
sayısı hızla artıyor. Diğer yandan da özellikle gelişmekte olan ülkelerde kompakt 
ancak hassas tezgâh takımlarına olan talep yükseliyor.  
 
Tahrik ve kontrol teknolojileri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Bosch 
Rexroth’un Endüstri 4.0 gereksinimlerine göre tasarladığı IndraMotion MTX CNC 
sistem çözümünün en güncel sürümü, her iki trend için de uygun çözümler 
sunuyor. 
 
Donanım ve yazılım ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılabilen çözüm, 
en üst seviye yapılandırmada, tek bir kontrol donanımı kullanarak 60 bağımsız NC 
kanalında 250 eksene kadar kontrol etme özelliğine sahip bulunuyor. 
 
Bu sistem çözümü, çok çekirdekli işlemci aracılığıyla maksimum sayıda eksenle 
bile minimum çevrim süresi sunuyor ve kompleks döner transfer makineleri için 
gerekli olan ek kontrolörlerin yerini alıyor. Bu sayede, özellikle IEC 61131-3 ile 
uyumlu bir PLC tüm değişkenlerde otomasyon için entegre halde olduğu için 
makine üreticileri karmaşık sistemleri ekonomik olarak otomatikleştirebiliyor. 
Sistem, dönüş, öğütme, delme, taşlama, zımbalama ve jet kesim için önceden 
tanımlı teknolojik fonksiyonlarıyla genel kullanım için uygunluk gösteriyor. 
 
Performans ölçeğinin diğer tarafında, kompakt IndraMotion MTX mikro CNC 
çözümü aynı zamanda bileşenleri 5 eksenli işleme işini de kendi yapıyor. 
Dolayısıyla son kullanıcılar örneğin otomobil endüstrisindeki gibi çok düşük yatırım 
giderleriyle hassasiyet gereksinimlerini karşılayabiliyor. 



Endüstri 4.0 için hazırlandı 
 
IndraMotion MTX sistem ailesi, bütünleşik bir OPC UA web sunucusu ve Open 
Core Interface (Açık Kaynak Arayüzü) teknolojisiyle yatay ve dikey ağ bağlantısı 
için gerekli ön koşulların tümünü sağlıyor. Çoklu dokunmatik HMI, akıllı telefonlar 
ve tabletlerin kullanıcı dostu kullanımını CNC kontrol sistemine aktarıyor ve ek 
bilgilerle eğitim süresini kısaltıyor. 
 
Daha kısa çevrim süreleri için simülasyon 
 
Yapılandırılabilen simülasyon yazılımı ile Rexroth, çevrimiçi ve çevrimdışı olmak 
üzere, farklı karmaşıklık seviyelerinde NC programlarını test etme ve iyileştirme 
fırsatı sunuyor.  
 
Ücretsiz temel sürümü, çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere 3 boyutlu kontur 
grafiği ve kesme çıkarma simülasyonu yaratıyor. Tam sürümde ise kullanıcılar 
makinelerin 3 boyutlu modellerini, stok değişkenleri, bağlantı elemanlarını ve 
aletlerini programa aktararak gerektiğinde bunları uyarlıyor ve bu şekilde takım 
tezgâhının ve işlemlerin komple sanal bir görselini elde ediyorlar. 
 
 

Bosch Rexroth Türkiye Hakkında  

Bosch Rexroth AG'nin Türkiye'deki faaliyetleri 1976 yılında Hidropar A.Ş. adıyla başlamış ve 
Mayıs 2001'den itibaren, Bosch Rexroth Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. adıyla devam etmiştir. 
Gebze'deki satış ofisi ve Bursa'daki seri üretim fabrikasıyla bugün, 120.000 m2’lik bir alan ve 
1000'e yakın çalışan sayısına ulaşmıştır. Bosch Rexroth A.Ş. Gebze'deki tüm satış öncesi ve 
sonrası mühendislik çalışmalarıyla birlikte sistem tasarım, montajı ve testi, satış sonrası eğitim 
ve saha servis hizmetleri vermektedir. Bursa'daki seri üretim tesisinde hidrolik uygulamalarda 
kullanılan valfler ve hidrolik pompalar üretilirken, üretim hacminin %90'undan fazlası Avrupa ve 
dünya pazarlarına ihraç edilmektedir. 

Bosch Rexroth’un ekonomik, hassas, güvenilir ve enerji tasarrufu sağlayan tahrik ve kontrol 
teknolojileri her boyuttaki makine ve sistemi hareket ettirebilir. Şirket yenilikçi bileşenlerin 
yanında müşteriye özel entegre otomasyon çözümleri ve hizmetleri geliştirmek için Mobil 
Uygulamalar, Makine Uygulamaları ve Mühendisliği ve Fabrika Otomasyonu pazar 
segmentlerindeki global uygulama deneyimini bir araya getirmektedir. Bosch Rexroth 
müşterilerine hidrolik, elektrikli tahrik ve kontrol, dişli teknolojileri ve doğrusal hareket ve montaj 
teknolojilerini tek kaynaktan sunmaktadır. 80 ülkedeki lokasyonları ile globalde 2015 yılında 
31.100 çalışanıyla yaklaşık 5,4 milyar avro ciro gerçekleştirilmiştir.    

Detaylı bilgi için: www.boschrexroth.com.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.boschrexroth.com.tr/

