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Zelfs Industrie 4.0 heeft vermogen en aandrijfkracht nodig 
 
 

      
 

 

Industrie 4.0 en het Internet of Things zijn ook in de discussie over 

mechanische bouwkunde hot topics. Dit wekt misschien de indruk dat 

vroeg of laat alle technische vereisten in software herhaald en 

elektronisch uitgevoerd kunnen worden. Maar zolang echte machines en 

systemen echte producten produceren, zal de noodzaak blijven bestaan 

om snelle en precieze bewegingen met de vereiste kracht uit te voeren. 

Het is onrealistisch te denken dat er in de toekomst één dominante 

aandrijftechnologie voor alle toepassingen zal bestaan. Ook in de 

toekomst zullen elektromechanica, hydraulica en electro-hydraulica in 

automatiseringsprocessen gecombineerd worden.  

Dit geldt met name als de vloeistoftechnologie omwille van fysieke 

eigenschappen niet op een economische wijze vervangen kan worden. 

Vermogensdichtheid, schok- en trillingsbestendigheid en robuustheid bij 

ongunstige industriële omstandigheden zijn niet alleen belangrijk in de zware 

industrie, maar ook bij fabrieksautomatisering. 

De laatste jaren is er op dit vlak veel vooruitgang geboekt. Electro-hydraulische 

aandrijvingen, pompen en actuatoren met hun eigen intelligentie en open 

interfaces zijn al in tienduizenden drukpersen, kunststofverwerkende machines 

en werktuigmachines ingebouwd. In deze toepassingen werkt de hydraulica in 

diverse systeemstructuren probleemloos samen met elektromechanische 

aandrijvingen en is niet langer een diepgaande hydraulische kennis van 
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machinefabrikanten en gebruikers vereist. Als de bijhorende expertise in de 

software van hydraulische aandrijvingen geïntegreerd is, kunnen alle essentiële 

bewegingssequenties voorgeprogrammeerd worden. Tijdens de inbedrijfstelling, 

kunnen vanuit de auto-tune wizard in de installatiesoftware geschikte 

parameters per specifieke toepassing gesuggereerd worden.  

Deze verschuiving van functies naar software verspreidt zich steeds meer naar 

andere sectoren en leidt tot nieuwe business modellen met betrekking tot 

hydraulica. Dat is de reden waarom kosten bij een stilstand in continu 

productielijnen in staal-, papier- en suikerfabrieken of offshore-installaties zo 

hoog zijn. Hier kunnen cloud-based big data-oplossingen met predictief 

onderhoud (predictive maintenance) het risico beperken. Hydraulische 

aandrijvingen zijn daarom nu al uitgerust met een breed gamma aan 

verschillende sensoren. Deze laatste meten continu waarden, zoals 

temperatuur, trillingen, druk en oliekwaliteit. Door het gebruik van machine 

learning-methodes kunnen kritische fouten of significante veranderingen ten 

opzichte van de normale bedrijfsomstandigheden via deze data op voorhand 

herkend worden. 

Met betrekking tot moderne automatiseringsstructuren, is de electro-hydraulica 

niet alleen krachtiger en efficiënter als ooit tevoren maar zeker geschikt voor 

Industrie 4.0 en dus ook klaar voor de toekomst.   

(Naar een interview met Dr. Steffen Haack, lid van de Raad van Bestuur en 

verantwoordelijk voor de business unit Industrial Applications en Sales 

Coordination van Bosch Rexroth AG) 

Over Bosch Rexroth 

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 29.500 medewerkers hebben in 2016 een omzet 

gerealiseerd van ongeveer 5 miljard.  

Meer informatie: www.boschrexroth.com  

https://www.boschrexroth.com/en/xc/company/about-bosch-rexroth/about-bosch-rexroth
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Over Bosch 

De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van 

technologie en diensten. Uit voorlopige cijfers blijkt dat in 2016 een omzet van 

73,1 miljard euro is gerealiseerd door de ongeveer 390.000 medewerkers. De 

activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: automobieltechnologie, 

industriële technologie, consumentenproducten en energie- en 

bouwtechnologie. Als toonaangevende ’Internet of Things’- onderneming biedt 

Bosch innovatieve oplossingen voor smart homes, smart cities, connected 

mobility en connected industry. Bosch maakt gebruik van haar expertise in 

sensortechnologie, software en diensten en biedt haar klanten een eigen ‘IoT-

cloud voor cross-domain oplossingen vanuit één bron’. De strategische 

doelstelling van de Bosch Groep is om oplossingen te vinden voor een 

connected life en om de kwaliteit van leven over de hele wereld te verbeteren 

en te enthousiasmeren met producten en diensten die innovatief zijn. Kortom, 

Bosch creëert technologie "Invented for life". De Bosch Groep bestaat onder 

meer uit Robert Bosch GmbH met ongeveer 440 dochter- en regionale 

maatschappijen in ongeveer 60 landen. De wereldwijde productie van Bosch, 

inclusief verkoop- en servicepartners, engineering en verkoopnetwerk, bestrijkt 

bijna elk land ter wereld. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is 

de innovatieve kracht. Bosch telt 59.000 medewerkers in R&D op ongeveer 120 

locaties over de hele wereld.  

Ga voor meer online informatie naar:  

www.bosch.com  

www.iot.bosch.com  

www.bosch-press.com  

www.twitter.com/BoschPress  

 

https://www.bosch.com/
https://www.bosch.com/explore-and-experience/connected-world/
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/news/
http://twitter.com/BoschPresse

