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Công nghệ truyền động và điều khiển Bosch 

Rexroth tại triển lãm quốc tế PROPAK Việt Nam 

2019 

 
Bosch Rexroth giới thiệu các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tự động hóa  tiên tiến tại PROPAK 

Việt Nam 2019, gian hàng F20 thuộc triển lãm PROPAK Việt Nam 2019  

  
 Bosch Rexroth giới thiệu các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tự 

động hóa tiên tiến tại triển lãm quốc tế PROPAK Việt Nam 2019 

 Với thông điệp “Hiện thực hóa Nhà máy tương lai”, Bosch 

Rexroth giới thiệu những công nghệ tự động hóa kết nối hiện đại, 

bao gồm ActiveCockpit – phần mềm hiển thị hóa dữ liệu sản xuất 

trong thời gian thực, IoT Gateway và Công Nghệ Nền Tảng Mở 

(Open Core Engineering) - giải pháp toàn diện kết hợp tự động 

hóa với công nghệ thông tin – góp phần nâng cao hiệu quả trong 

các hệ thống sản xuất. 

 

 

 

http://www.boschrexroth.vn/
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Bosch Rexroth, Bộ phận Truyền động và Điều khiển trực thuộc Bosch 

Việt Nam, giới thiệu các giải pháp Nhà Máy Tương Lai tại gian hàng F20 

thuộc khuôn khổ triển lãm quốc tế PROPAK 2019, diễn ra từ ngày 19-21/3, 

Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC), thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. Bosch Rexroth sẵn sàng đem đến cho khách tham quan gian 

hàng những trải nghiệm công nghệ tiên tiến góp phần hiện thực hóa “Nhà 

máy tương lai” bao gồm các dải sản phẩm và giải pháp tự động hóa đa 

dạng, hiện đại của công nghệ lắp ráp, công nghệ truyền động tịnh tiến, 

công nghệ truyền động và điều khiển điện. 

Sản phẩm/Thiết bị nổi bật, bao gồm: 

 

 Công nghệ Nhà máy thông minh: hiện thực hóa thông qua phần mềm 

ActiveCockpit, nền tảng giao tiếp trong các ngành công nghiệp sản 

xuất. Phần mềm ActiveCockpit ghi nhận, xử lý và hiển thị hóa dữ liệu 

sản xuất trong thời gian thực và hiển thị thông tin lên màn hình cảm ứng 

hay máy tính bảng. Qua đó, các ứng dụng Công Nghệ Thông Tin như 

lập kế hoạch sản xuất, quản lý chất lượng dữ liệu và gửi e-mail được kết 

nối trực tiếp với các phần mềm của máy móc và hệ thống; góp phần tối 

ưu hóa quy trình và gia tăng hiệu suất.  



 Công nghệ IoT Gateway – Sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0: IoT 

Gateway giúp các nhà máy kết nối dễ dàng hơn với môi trường Công 

nghiệp 4.0 mà không can thiệp vào logic tự động hóa. Sự kết hợp chính 

xác giữa các phần mềm và phần cứng điều khiển trong các ứng dụng 

công nghệ thông tin giúp thu thập dữ liệu về cảm ứng và quy trình, 

truyền đến MES (Manufacturing Execution System - Hệ thống quản lý 

sản xuất), các ứng dụng đám mây hoặc các hệ thống giám sát máy 

móc, và đồng thời thúc đẩy quá trình phân tích dữ liệu.  

 

 
 Công Nghệ Nền Tảng Mở (Open Core Engineering) – một giải pháp 

tương lai của nền Công nghiệp 4.0: cho phép Công Nghệ Thông Tin kết 

nối trực tiếp đến Hệ Thống Điều Khiển Tự Động Hóa. Do đó, Tự Động 

Hóa và Công Nghệ Thông Tin được kết hợp với nhau một cách dễ dàng. 

Với Giao Diện Nền Tảng Mở (Open Core Interface), Bosch Rexroth 

cung cấp một giao diện độc đáo: tăng cường mức độ tiếp cận đến các 

điều khiển lõi với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, đồng thời cho 

phép tích hợp các thiết bị thông minh vào các hệ thống tự động hóa. 

http://www.boschrexroth.vn/
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Ngoài ra, chức năng điều khiển thời gian thực có thể được tạo ra một 

cách độc lập và nhanh chóng. 

 

 Truyền động và điều khiển điện:                

Công nghệ truyền động và điều khiển điện Bosch Rexroth cung cấp các 

giải pháp hoàn chỉnh và hiện đại nhất cho ứng dụng PLC, CNC cho đến 

các hệ thống điều khiển truyền động, bao gồm thiết bị điều khiển điện 

tử, máy tính công nghiệp IPC, màn hình HMI, thiết bị vào/ra, biến tần 

servo, động cơ servo và biến tần; góp phần kiểm soát toàn bộ hệ thống 

với dải công suất từ từ 100W cho đến 4MW.                                 

Hệ thống điều khiển mở với phần cứng và phần mềm mở rộng ứng dụng 

trong các giải pháp PLC, CNC, hệ thống điều khiển truyền động tích 

hợp bên trong rô-bốt điều khiển, đã đáp ứng tất cả các yêu cầu về hiệu 

suất cũng như cung cấp sự linh hoạt tối đa. 

 Công nghệ truyền động tịnh tiến: Hệ thống module tịnh tiến 

EasyHandling – một nền tảng hoàn chỉnh giúp cho việc thiết kế, xây 

dựng và vận hành rô-bốt Cartisian (thường được gọi là rô-bốt tịnh tiến) 

trở nên dễ dàng hơn. EasyHandling cung cấp một môi trường lập trình 

mở, thân thiện với các module tịnh tiến chính xác, nhờ đó tạo ra các rô-

bốt Cartisian dễ vận hành và tiếp cận. 

 VarioFlow plus – Hệ băng tải xích nhựa dạng module đơn giản, linh 

động, dễ dàng lắp đặt và vận hành: VarioFlow plus là một hệ thống 

băng tải linh hoạt, được sử dụng cho những dây chuyền đóng gói lớn và 

các hàng hoá tiêu dùng chẳng hạn như thực phẩm, dược phẩm, sản 

phẩm chăm sóc sức khỏe… VarioFlow plus giúp giảm thiểu tiếng ồn và 

cải thiện điều kiện làm việc trong các khu vực sản xuất. Hơn nữa, băng 

tải này giúp tiết kiệm thời gian sản xuất, tăng tiến độ đưa sản phẩm ra 

thị trường, nhờ vậy gia tăng năng suất.  

 

Hãy ghé thăm và trải nghiệm trực tiếp các giải pháp truyền động và điều khiển 
từ Bosch Rexroth tại gian hàng F20, triển lãm Propak 2019 (19-21/3/2019). 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.boschrexroth.vn 
 

 

 

http://www.boschrexroth.vn/
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Về Bosch Rexroth Việt Nam: 

Là một trong những nhà cung cấp công nghệ truyền động và điều khiển hàng đầu thế giới, Bosch 

Rexroth đảm bảo tính hiệu quả, mạnh mẽ và an toàn trong từng chuyển động của các máy móc 

và hệ thống ở mọi quy mô. Công ty cung cấp trải nghiệm ứng dụng toàn cầu tại các phân khúc: 

Ứng dụng di dộng, ứng dụng máy móc và kỹ thuật, tự động hóa nhà máy. Với những thành tố 

thông minh, các dịch vụ và giải pháp tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, Bosch Rexroth 

đang tạo ra môi trường cần thiết để các ứng dụng được kết nối hoàn toàn. Bosch Rexroth cung 

cấp cho khách hàng các sản phẩm thủy lực, công nghệ truyền động và điều khiển điện, công 

nghệ bánh răng và truyền động tuyến tính, công nghệ lắp ráp, bao gồm phần mềm và giao diện 

kết hợp Internet vạn vật. 

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

Bosch Rexroth – Bộ phận Truyền động và Điều khiển 

Lầu 14, Tòa nhà Đức, số 33, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Tel.: +84 (28) 6258 3690 Fax: +84 (28) 6258 3690 

Email: bosch.rexroth@vn.bosch.com                  

Website: www. boschrexroth.vn 

 

Về Bosch Việt Nam: 

 

Bosch bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994. Công ty TNHH Bosch Việt Nam có trụ sở 

chính tại TP. Hồ Chí Minh, hai văn phòng chi nhánh ở Hà Nội và Đà Nẵng cùng nhà máy Gasoline 

Systems sản xuất dây đai truyền lực biến đổi liên tục (CVT) tại tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Bosch 

cũng vận hành một trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ và các giải pháp doanh 

nghiệp (Công ty TNHH Robert Bosch Engineering & Business Solutions Việt Nam) và Trung tâm 

Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Ô tô tại TP. Hồ Chí Minh. Trong năm tài chính 2016, Bosch 

có doanh thu nội địa (hợp nhất ) đạt 99 triệu đô-la Mỹ (86 triệu euro), tăng 40% so với năm 2015. 

Tổng doanh nội địa và xuất khẩu ( doanh thu thu ròng, bao gồm doanh thu từ các công ty con 

chưa hạch toán hợp nhất và các đơn hàng giao trong nội bộ các công ty trực thuộc), đạt 322 triệu 

đô-la Mỹ (280 triệu euro). Tính đến 31/12/2016, Bosch đã tuyển dụng hơn 3.000 cộng sự tại Việt 

Nam. Tại Việt Nam, Bosch có các ngành hàng kinh doanh: Phụ tùng và Thiết bị Ô tô; Điện tử Ô 

tô và Xe máy; Kỹ thuật Truyền động và Điều khiển; Kỹ thuật Đóng gói; Dụng cụ Điện cầm tay; 

Hệ thống An ninh.  

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.facebook.com/OfficialBoschVietnam 

 

 

http://www.boschrexroth.vn/
mailto:bosch.rexroth@vn.bosch.com
http://www.facebook.com/OfficialBoschVietnam
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Về tập đoàn Bosch toàn cầu: 

 

Tập đoàn Bosch là nhà cung cấp dịch vụ và công nghệ hàng đầu thế giới. Bosch tuyển dụng 

khoảng 410.000 cộng sự trên toàn cầu (tính đến 31/12/2018). Theo số liệu sơ bộ, tập đoàn đạt 

doanh thu 77.91 tỷ euro trong năm 2018. Hoạt động kinh doanh của Bosch được chia thành bốn 

lĩnh vực: Giải pháp Mobility, Công nghệ Công nghiệp, Hàng tiêu dùng, Kỹ thuật Xây dựng và 

Năng lượng. Là tập đoàn tiên phong về ứng dụng Internet Vạn Vật (IoT), Bosch cung ứng các 

giải pháp tiên tiến cho nhà ở thông minh, thành phố thông minh, giao thông kết nối và công 

nghiệp kết nối. Với thế mạnh chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ cảm biến, phần mềm, dịch 

vụ, cũng như nền tảng IoT Cloud, Bosch đem đến cho khách hàng các giải pháp kết nối, đa 

miền. Mục tiêu chiến lược của tập đoàn Bosch là chuyển tải các giải pháp tiên tiến cho một cuộc 

sống kết nối, cải thiện chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới với những sản phẩm, dịch vụ sáng 

tạo và truyền cảm hứng. Nhìn chung, Bosch tạo ra công nghệ và “Sáng tạo vì cuộc sống”. Tập 

đoàn Bosch bao gồm Robert Bosch GmbH và khoảng 440 chi nhánh và công ty con tại khoảng 

60 quốc gia. Nếu tính luôn các đối tác dịch vụ và bán hàng, Bosch có hệ thống sản xuất và kinh 

doanh tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nền tảng cho sự phát triển trong tương lai của tập 

đoàn là sức mạnh sáng tạo. Bosch hiện có 69.500 nhân viên làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu 

và phát triển tại khoảng 125 địa điểm trên toàn cầu.  

 
Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập www.bosch.com , www.bosch-press.com , 

http://twitter.com/BoschPresse  

 

http://www.boschrexroth.vn/
http://www.bosch.com/
http://www.bosch-press.com/
http://twitter.com/BoschPresse

