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Bosch Rexroth Nederland:  
Partner in ‘Extreme Engineering’ – 
van nano bewegingen tot mega projecten   
Dr. Karl Tragl, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch Rexroth AG 
  
 
 
De Nederlandse techniekbranche wordt vormgegeven door ruim 2600 
middelgrote bedrijven die wereldwijd in tal van sectoren een toonaangevende 
positie hebben verworven dankzij hun innovatiekracht - van 
halfgeleiderindustrie tot realisatie van mega projecten voor bescherming van 
kust en waterwegen. Bosch Rexroth is bij talloze van deze bedrijven dé 
partner op het gebied van aandrijf- en besturingstechnologie voor zowel 
ontwikkeling van conceptuele oplossingen als realisatie van grootschalige 
projecten.  
 
“Omdat de Nederlandse industrie keer op keer innovatieve concepten 
realiseert, heeft Bosch Rexroth hier de een aantal Global Competence 
Centers geconcentreerd op het gebied van de productie van elektronica voor 
halfgeleiders, solar en printing aan de ene kant, en op het gebied van marine 
en, offshore techniek aan de andere kant”, zegt dr. Karl Tragl, voorzitter van 
de raad van bestuur van Bosch Rexroth AG. De branchespecialisten van 
Bosch Rexroth ontwikkelen in nauwe samenwerking met haar klanten steeds 
opnieuw automatiseringsoplossingen op maat voor extreme toepassingen. 
Deze lopen uiteen van het positioneren van elektronica in het nano-bereik tot 
het heffen van duizenden  tonnen wegende offshore platforms op volle zee. 
 
Zo is het Linear Motion System in staat carriers voor 
halfgeleidercomponenten door vacuümkamers te verplaatsen zonder contact 
te maken. Kritische afdichtingen zijn hierdoor overbodig, de gehele 
technologie wordt buiten de kamer opgebouwd en is goed toegankelijk. Bij dit 
soort toepassingen is sprake van een nauwkeurigheidsniveau tot op een 
aantal atomische lagen, en sommige productiestappen worden uitgevoerd in 
een vacuüm of in agressieve omgevingen. Deze machines worden veel 
toegepast in Azië, met name in Taiwan en Korea. 
 
Ook in de sectoren van de toekomst, zoals Printed Electronics speelt Bosch 
Rexroth een bepalende rol bij de automatisering van nieuwe 
machineconcepten. In samenwerking met machinefabrikant VDL Flow wordt 
in het kader van het Solliance-project gewerkt aan een innovatief systeem 
voor het afdrukken van organische zonnecellen op flexibele folies.  
 
Simulatoren dragen in belangrijke mate bij aan de veiligheid van het 
luchtverkeer. Ze worden gebruikt bij de opleiding van piloten. Ook leren 
ervaren piloten om te gaan met kritieke situaties zodat vliegtuig of passagiers 
geen risico lopen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de cabines, die tot 14 ton 
kunnen wegen, snelle en complexe bewegingen kunnen maken. Dankzij het 
Global Competence Center voor simulatietechnologie in Nederland wordt 
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Bosch Rexroth al ruim 25 jaar wereldwijd tot een van de toonaangevende 
fabrikanten voor deze bewegingssystemen gerekend.  
 
Eén van de belangrijkste focusgebieden voor Bosch Rexroth zijn de 
maritieme en offshore sector en de civiele sector, die zich bezighoudt met de 
bescherming van kust en waterwegen. Als onderdeel van een van oudsher 
zeevarende natie zetten Nederlandse bedrijven sinds de jaren 1970 de toon 
binnen de offshore industrie. Zowel traditionele als nieuwe bedrijven komen 
voortdurend met innovatieve oplossingen op dit terrein.  
 
Zo heeft het in 2010 opgerichte Nederlandse bedrijf Barge Master een 
nieuwe oplossing bedacht voor het efficiënt plaatsen van offshore platforms 
en windturbines. Hierbij verbindt een verplaatsbaar platform de kraan met het 
dek van een schip en houdt de kraan ondanks de golven zo stabiel alsof hij 
op de grond staat. “Dit vervangt de eerdere specialistische apparatuur die bij 
de aanleg van windmolenparken noodzakelijk was, en leidt tot forse 
kostenbesparingen”, aldus Tragl.  
 
Ook bij de ontmanteling van grote offshore platformen wordt door 
Nederlandse technologie een nieuwe standaard gezet. De Allseas Group 
heeft ’s werelds grootste hefschip voor offshore installaties ontwikkeld - 
opnieuw een voorbeeld van ‘Extreme Engineering’. Als engineeringpartner 
van Allseas heeft Bosch Rexroth de aandrijving en besturing voor het 
hefsysteem ontworpen en de werking door middel van simulaties 
aangetoond. Het Topside Lifting System (TLS) van dit schip, dat voorzien is 
van Bosch Rexroth producten en systemen, kan offshore platforms tot een 
gewicht van 48.000 ton in één stuk optillen en transporteren. 
 
“Daarnaast is Bosch Rexroth partner in tal van kust en waterweg projecten 
langs de gehele Noordzee”, benadrukt Tragl. De enorme hydraulische 
cilinders voor het sluiten van stormvloedkeringen alsook voor offshore 
toepassingen, zijn afkomstig uit Boxtel, de ‘leadplant’ van Bosch Rexroth voor 
deze producten.  
 
Kijk voor meer informatie over Bosch Rexroth op: 
www.boschrexroth.com/press 

http://www.boschrexroth.com/


 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth AG, Corporate Communications, 97814 Lohr a. Main, Germany, www.boschrexroth.com 

Contact for Journalists: 

Bosch Rexroth AG 

Susanne Herzlieb 

97816 Lohr a. Main 

Tel.: +49 9352 18-1573 

Fax: +49 9352 18-1812 

susanne.herzlieb@boschrexroth.de 
 

 

2014-02-11 

Statement 

  
 

Economisch, nauwkeurig, veilig en energiebesparend: de aandrijf- en 
besturingstechnologie van Bosch Rexroth zorgt ervoor dat machines en systemen 
van elke omvang in beweging komen. Het bedrijf bundelt zijn wereldwijde knowhow 
van mobiele toepassingen, machinale toepassingen en engineering, 
fabrieksautomatisering en duurzame energie om innovatieve onderdelen en op maat 
gemaakte systeemoplossingen en diensten te ontwikkelen. Bosch Rexroth biedt 
klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie en 
lineaire bewegings- en assemblagetechnologie uit één hand. Bosch Rexroth heeft 
vestigingen in meer dan 80 landen en de circa 36.700 medewerkers hebben in 2013 
een omzet gerealiseerd van ongeveer 5,7 miljard.  
Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com 
De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van technologie 
en diensten. Uit voorlopige cijfers blijkt dat er in 2013 een omzet van 46,4 miljard 
euro is gerealiseerd door de ongeveer 281.000 medewerkers (Opmerking: als gevolg 
van een wijziging binnen de wettelijke regels voor consolidatie kunnen de cijfers van 
2013 slechts gedeeltelijk worden vergeleken met de cijfers van 2012). De activiteiten 
zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: automobieltechnologie, industriële 
technologie, consumentenproducten en energie- en bouwtechnologie. De Bosch 
Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH met ongeveer 360 dochter- en 
regionale maatschappijen in ongeveer 50 landen. Samen met zijn commerciële 
partners is Bosch in ongeveer 150 landen vertegenwoordigd. Dit wereldwijde netwerk 
van ontwikkelings-, productie- en distributiecentra vormt de basis voor verdere groei. 
Bosch liet in 2013 ongeveer 5.000 patenten registreren. De Bosch Groep bevordert 
met al zijn producten en diensten de levenskwaliteit van mensen door middel van 
innovatieve, nuttige en fascinerende oplossingen. Op die manier biedt het bedrijf 
wereldwijd “technologie voor het leven”. 
Ga voor meer online informatie naar www.bosch.com, www.bosch-press.com en 
http://twitter.com/BoschPresse 
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