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Repair Center Bosch Rexroth in Nederland  
Unieke samenwerking garandeert landelijke dekking  

 

 Per 1 januari 2020 wordt MH Hydraulics B.V. in Spijkenisse een 

reparatiecentrum voor Bosch Rexroth in Nederland.  

 Met deze unieke samenwerking heeft Rexroth naast haar eigen 

reparatiewerkplaats landelijke dekking in Nederland op het gebied van 

reparatie van pompen en motoren. 

 

Boxtel. MH Hydraulics B.V. wordt met ingang van 1 januari 2020 het Repair 

Center voor Bosch Rexroth in Nederland op gebied van hydraulische pompen 

en motoren. Met deze unieke samenwerking heeft Rexroth naast haar eigen 

reparatiewerkplaats een landelijke dekking in Nederland met de 

gegarandeerde en vertrouwde kwaliteit.  

 

In combinatie met de Rexroth partners biedt MH Hydraulics B.V. 

gegarandeerde kwaliteit. Zij wordt namelijk regelmatig geaudit door Rexroth. 

Met hun grote voorraad gecombineerd met hun kennis en kunde kunnen zij 

snel en vakkundig repareren voor een goede prijs.  

 

De intentieverklaring tussen beide partijen is op 11 december 2019 getekend, 

door de sales directeur van Bosch Rexroth Nederland, de heer Coppens en 

de directie van MH Hydraulics, de heer Kraak.  

Beide partijen hebben veel vertrouwen in de toekomst en zijn trots per 1 

januari a.s. een volgende stap richting het partnerschap te zetten.   

Door deze samenwerking speelt Bosch Rexroth in op de noodzaak voor een 

klantvriendelijke en kwalitatief goede oplossing voor de Nederlandse klanten 

van reparatie van pompen en motoren om zo het merk in de toekomst te 

versterken.  

 

 

http://www.boschrexroth.com/
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Ondertekening door de heer 

Kraak, MH Hydraulics (links) en 

de heer Coppens, Bosch 

Rexroth.  

 

 

 

 

 

 

Over MH Hydraulics 

 

MH Hydraulics, voorheen bekend als 'Morssinkhof Hydraulics', is de wereldleider op het gebied 

van verkoop, reparatie en onderhoud van hydraulische pompen, motoren, cilinders, kleppen en 

componenten voor maritiem, mijnbouw, industriële en transportindustrie. MH Hydraulics is 

actief in meer dan 64 landen en biedt al meer dan 45 jaar uitstekende service met zijn hoog 

opgeleide en gespecialiseerde medewerkers. Meer informatie is te vinden op 

www.mhhydraulics.com 

 

Over Bosch Rexroth 

Als een van 's werelds leidende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën, 

garandeert Bosch Rexroth efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en 

systemen van elke omvang. 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. Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen en 

services, creëert Bosch Rexroth de noodzakelijke omgeving voor volledig geconnecteerde 

applicaties. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en 

besturingstechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie, inclusief software en 

interfaces met het ‘Internet of Things’. Bosch Rexroth heeft vestigingen in meer dan 80 landen 

en de circa 32.300 medewerkers hebben in 2018 een omzet gerealiseerd van ongeveer 6.2 

miljard. Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com 

http://www.boschrexroth.com/
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