
NG 10 stuurschuiven van Bosch Rexroth 
Meer functionaliteit bij gelijkblijvende inbouwruimte 
 
De integratie van functionaliteit betekent in veel gevallen een toename van de 
afmetingen van een component. Dit geldt niet voor de nieuwe NG10 series 5X 
directionele stuurschuiven van Bosch Rexroth. Integendeel. Bij gelijkblijvende 
installatieruimte is Bosch Rexroth erin geslaagd de functionaliteit van deze 
stuurschuiven te vergroten. Zo hebben ze een langere levensduur die bijdraagt aan 
een lagere TCO (Total Costs of Ownership), zijn ze toe te passen in een brede range 
aan applicaties en bieden een groot aantal speciale configuraties die de 
toepassingsmogelijkheden nog verder vergroten. 
 
Speciaal voor de NG10 serie stuurschuiven is een nieuwe behuizing (gegoten) met 
een geoptimaliseerd en innovatief kanalenstelsel ontwikkeld. Hiermee is de 
drukvastheid met meer dan 10% gestegen waarmee de drukgrens voor de standaard 
configuraties is verlegd van 315 naar 350 bar. Gelijktijdig verhoogt het nieuwe 
ontwerp de volumestroom naar 150 l/min waardoor de gebruiker profiteert van de 
economische voordelen van een kleinere nominale bouwgrootte met verbeterde 
prestaties. Een hogedruk variant met vijf kamers is goedgekeurd tot een druk van 
420 bar.  
 
Toepassingsmogelijkheden 
Door middel van uitgebreide testen heeft Bosch Rexroth aangetoond dat de 
levensduur van de NG10 serie 5X directionele stuurschuiven significant langer is dan 
de conventionele kleppen die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Dit draagt 
onder meer bij aan een verlaging van de Total Costs of Ownership. Verder biedt 
deze serie een verbeterde trilling bestendigheid – ook ten aanzien van de 
standmelding schakelaars – waardoor hij eveneens is toe te passen in de meeste 
uitdagende (zware) omstandigheden. De beschikbaarheid van corrosiebestendige 
uitvoeringen bieden bovendien toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld de 
maritieme en offshore sector; zéker gezien het feit dat de componenten bestand zijn 
tegen temperaturen tot -40 °C. Daarbij heeft Bosch Rexroth de weerstand tegen 
verschillende speciale hydraulische vloeistoffen vastgelegd en aangetoond dat de 
kleppen onder meer zijn te combineren met energie-efficiënte vloeistoffen; deze 
eigenschappen verhogen de toepasbaarheid van de componenten. 
 
Tot slot hebben de engineers van Bosch Rexroth tijdens de ontwerpfase alle 
bediening- en aansluitmogelijkheden onder de loep genomen. Dit heeft onder meer 
geleid tot de toepassing van een tweeweg plug-in connector waarmee een snelle, 
economische verbinding van twee solenoïdes met slechts één kabel is gerealiseerd. 
De uitvoering met de centrale aansluiting biedt meer ruimte in de aansluitkast zelf en 
vereenvoudigt het aansluiten door middel van de plug-in contacten. 
 


