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Bosch Rexroth bouwt mee aan ’s werelds 
grootste heischip  
Bosch Rexroth levert zwaarste cilinder ooit voor een 130 meter hoge 

hei-installatie  

De zwaarste cilinder ooit geproduceerd door Bosch Rexroth, klaar voor installatie aan boord van ’s werelds 

grootste heischip.  

 

Bosch Rexroth is gevraagd een innovatieve cilinderoplossing te 
ontwikkelen voor een nieuw heischip; het grootste ter wereld. De 
cilinder zorgt voor stabiliteit en een soepele en gecontroleerde 
beweging van de 130 meter hoge hei-installatie, die in staat is om delen 
van de zeebodem te bereiken die nog onontgonnen zijn.  
   
China is opzoek naar meer offshore windmolenparken in dieper gelegen 
gedeeltes van de zeebodem om meer groene energie te kunnen produceren. 
Omdat het alsmaar moeilijker werd om deze gebieden te bereiken, werd 
opdracht gegeven tot de bouw van het grootste heischip ter wereld. 
 
Het schip is uitgerust met een 130 meter hoge hei-installatie die betonnen 
pijlers de zeebodem in kan drijven, waardoor delen van de zeebodem bereikt 
kunnen worden die voorheen niet te bereiken waren. Hierdoor kan meer 
geïnvesteerd worden in offshore windmolenparken en groene 
energieoplossingen. 

http://www.boschrexroth.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosch Rexroth B.V., Marketing, 5281 RV Boxtel, The Netherlands, www.boschrexroth.com 

 

Contact for Journalists: 

Bosch Rexroth B.V. 

Denise van Roosmalen  

5281 RV Boxtel, the Netherlands 

Tel.: +31 411 65 11 05 / 

Mob.: +31 6 12 07 01 34 

Denise.vanroosmalen@boschrexroth.nl 

 

 

PERSBERICHT PI-NL_009-20 

06-07-2020 

 
Het is essentieel dat een hei-installatie onder moeilijke omstandigheden 
gecontroleerd kan bewegen zonder schokken of plotselinge 
snelheidsveranderingen. De cilinder die gebruikt wordt in de installatie heeft 
hierin een cruciale rol.  
“Er is voor Rexroth gekozen vanwege onze ervaring, onze technische know-
how en onze grootste installed base voor offshore cilinders”, zegt Rob 
Drabbe, Sales Manager Large Cylinders bij Bosch Rexroth. “We bouwen 
voortdurend soortgelijke cilinders en zijn mede daardoor een betrouwbare 
partner. Deze cilinder is overigens niet de langste cilinder die we ooit hebben 
gemaakt, het is wél de zwaarste, met een gewicht van zo’n 146 ton.” 
 
Tijdens het voortraject heeft Rexroth veelvuldig overleg gehad met de klant 
over de bouw van deze cilinder.  “Ook in deze gesprekken konden we onze 
rol als expert op dit gebied laten zien. De klant had suggesties voor coatings, 
materialen, afdichtingen en lagers, maar we waren in staat de klant te 
overtuigen dat – hoewel deze individuele keuzes op zich niet verkeerd waren, 
– deze niet optimaal zouden functioneren wanneer ze gecombineerd zouden 
worden in één systeem: de Tribologie klopt niet. Na gesprekken met onze 
R&D en engineering zijn we wél tot die optimale Tribologie gekomen, en 
konden we vol vertrouwen verder met het project”, voegt Rob toe.  
 
“De cilinder werd zorgvuldig ontworpen en zorgt ervoor dat deze, hoe 
uitdagend de omstandigheden ook zijn, altijd soepel en gecontroleerd zal 
functioneren. Tijdens de bouw werd met alles rekening gehouden, zoals de 
toleranties, corrosiebestendigheid, veiligheidsfactoren en Tribologie. Het 
resultaat is een robuuste cilinder vol innovatie en een stang met Enduroq 3: 
Rexroth’s laser gelaste RVS stang coating, met uitmuntende corrosie 
bestendigheid voor offshore condities, om de duurzaamheid van de cilinder 
nog extra te vergroten. We kijken ernaar uit om te zien hoe onze cilinder 
bijdraagt aan dit baanbrekende heischip.” 
 
 

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 wereldwijde knowhow op het gebied van 

mobiele toepassingen, industriële toepassingen & engineering en fabrieksautomatisering. 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, 

http://www.boschrexroth.com/
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tandwieltechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie, inclusief software en 

interfaces met het ‘Internet of Things’. Met vestigingen in meer dan 80 landen en de circa 

31.000 medewerkers heeft Bosch Rexroth in 2019 een omzet gerealiseerd van ongeveer 6.2 

miljard.  

Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com 
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