
Liderzy łączą siły!

INTEX jako wieloletni lider na rynku szkoleń w zakresie automatyki przemysłowej i systemów sterowania dąży do ciągłego wzbogacania swojej oferty 

szkoleniowej. Do tego celu nieustannie poszukujemy partnerów, którzy podzielają naszą wizję nabywania kompetencji w duchu ścisłej specjalizacji. Taką właśnie 

firmą niewątpliwie jest Bosch Rexroth, z którą to dzieląc wspólne wartości zdecydowaliśmy się na ścisłe partnerstwo. Jesteśmy pewni, że owo partnerstwo 

z liderem cechującym się profesjonalizmem, wysoką pozycją na rynku oraz specjalistyczną wiedzą techniczną pozwoli na rzeczywiste wzbogacenie naszego 

portfolio o kolejne szkolenia, które dadzą naszym klientom kwalifikacje i umiejętności wymagane przez nowoczesny przemysł.

Bosch Rexroth Sp. z o.o. to od wielu lat synonim światowego lidera w zakresie napędów i sterowań hydraulicznych. Produkty i usługi Bosch Rexroth cechuje 

wysoka jakość i nowoczesność rozwiązań, dzięki czemu zyskał on szerokie grono Klientów w Polsce. W trakcie swojej działalności Bosch Rexroth dał się poznać 

jako stabilny partner w zakresie niezawodnych systemów napędowych, spełniających specyficzne wymagania eksploatacyjne.

Obok działalności projektowo-usługowej Bosch Rexroth prowadzi także działalność szkoleniową. Kadra dydaktyczna składa się z trenerów posiadających 

wieloletnie doświadczenie zawodowe, którzy potrafią doskonale łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką 

niezbędną w codziennej pracy zawodowej.

Owocem partnerstwa łączącego nasze firmy jest możliwość zaprezentowania Państwu nowej odsłony naszej 

oferty wzbogaconej o najwyższej jakości usługi przygotowane przez światowej klasy ekspertów. W efekcie 

wspólnych wielomiesięcznych prac z dumą prezentujemy Państwu nową, kompletną grupę usług składającą się 

na trzy szkolenia z zakresu hydrauliki siłowej.

www.intex.com.pl
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Hydraulika siłowa w INTEX



Nasza oferta szkoleń z Hydrauliki siłowej:

Dlaczego warto wziąć udział w naszych nowych szkoleniach?

Szkolenie od ekspertów

Firma Bosch Rexroth to światowy lider w zakresie hydrauliki siłowej. Eksperci Bosch Rexroth na co dzień zajmują się projektowaniem, serwisowaniem oraz 

diagnostyką układów hydrauliki siłowej począwszy od małych aplikacji, kończąc na dużych systemach wykorzystywanych w bardzo wymagających aplikacjach. 

Zdobyte doświadczenie gwarantuje, że żadne pytanie Kursanta nie pozostanie bez odpowiedzi.

Bogato wyposażone stanowiska

Szkolenie z gwarancją maksymalnie dwuosobowych stanowisk szkoleniowych. Uczestnicy mają dostęp do bogato wyposażonych stanowisk pracy. 

Korzystając z dostępnego sprzętu kursant może przećwiczyć wiele wariantów układu hydraulicznego realizując zarówno ćwiczenia przewidziane w programie 

kursu, jak i własne pomysły.
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HYDRAULIKA SIŁOWA – PODSTAWY
3-dniowe szkolenie, na którym uczestnicy 

poznają podstawy działania, analizy i diagnostyki 

układów hydrauliki siłowej.

ELEKTROHYDRAULIKA
Trwający 2-dni kurs, który dogłębnie 

omawia zagadnienia sterowania elektrycznego 

w układach hydrauliki siłowej.

HYDRAULIKA PROPORCJONALNA
W ciągu 3 dni szkolenia kompleksowo 

omawiane są różne możliwości sterowania oraz 

regulacji wykorzystywane w klasycznych oraz 

nowoczesnych układach hydrauliki siłowej.

Obszerna dokumentacja szkoleniowa

Podczas kursu uczestnicy otrzymują III wydanie książki stanowiącej najbardziej znaną i obszerną pozycję 

edukacyjną w zakresie hydrauliki: „Hydraulika. Podstawy, elementy konstrukcyjne i podzespoły. Vademecum 

hydrauliki, Tom 1”. Od jej pierwszego niemieckiego wydania w 1978 r. towarzyszy ona po dziś dzień wielu 

osobom zarówno w kształceniu podstawowym, dokształcaniu, samokształceniu oraz – co najważniejsze – 

jako vademecum wiedzy hydraulicznej w miejscu pracy. Dodatkowo uczestnicy dostają zeszyt ćwiczeń, który 

doskonale przedstawi i usystematyzuje omawiane na szkoleniach zagadnienia zarówno w ujęciu praktycznym, 

jak i teoretycznym.

Szkolenia odbywają się w laboratoriach firmy Bosch Rexroth w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 102/104.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami w celu uzyskania szczegółowych informacji dt. programu 

szkoleń oraz przygotowania indywidualnej oferty terminowo-cenowej.


