
Bosch Rexroth 
in de Benelux

Partner voor
Extreme Engineering: 
van nano bewegingen 
tot mega projecten



Maak kennis met Bosch Rexroth in de Benelux, een toonaangevende 
specialist in Drive & Control technologie met 60 jaar ervaring  
in nationale en internationale markten.  

Dankzij haar jarenlange ervaring in Extreme Engineering – van  
nano bewegingen tot mega projecten, waarin complete Drive &  
Control systemen zijn geleverd – kon Bosch Rexroth zich in  
deze regio ontwikkelen tot een belangrijke globale partner.  

Vanwege haar innovatiekracht heeft Bosch Rexroth hier de  
Global opererende Competence Centers gevestigd op het gebied  
van Semicon & Electronics, Motion Systems, Marine & Offshore  
en Specialized Service. Bovendien vervolmaken de 'leadplant' voor 
grote hydraulische cilinders en Engineer-To-Order oplossingen,  
het Competence Center Compacthydrauliek en de Competence  
Centers Reparatie het performance portfolio.

Mede door de prominente rol in de realisatie van waterbouw- 
kundige werken die de Lage Landen beschermen tegen hoog  
water, biedt Bosch Rexroth in de Benelux momenteel werk aan  
meer dan 1000 hooggekwalificeerde medewerkers. 

Met deze brochure willen we u een inspirerend overzicht geven  
van onze activiteiten.

Ron van den Oetelaar  Patricia Huppermans   Armin Golz
General Manager Vice President  Vice President   
  Sales Benelux Finance and  
   Administration
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 3  Landen

 8 Bosch Rexroth vestigingen

> 50  Sales, Service en Integration Partners

Op de kaart:
Hoofdvestiging

Sales & Service Benelux

Competence Center Compacthydrauliek

Competence Center Reparatie Large Hydraulic Drives

Competence Center Reparatie Pompen en Motoren

Engineer-To-Order productie

Global Competence Center Semicon & Electronics 

Global Competence Center Motion Systems 

Global Competence Center Marine & Offshore 

Global Leadplant Large Hydraulic Cylinders 

Global Specialized Service 
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Sales Benelux Altijd dicht bij de Klant

Bosch Rexroth in de Benelux 
vertegenwoordigt het complete 
productprogramma van het 
moederbedrijf; een uitgebreid 
programma van Drive & Control 
technologieën voor mobiele  
en industriële toepassingen en 

duurzame energie. Met twee 
hoofdvestigingen in Brussel en 
Boxtel en vijf regiovestigingen in 
Nederland, opereert het bedrijf 
altijd dichtbij de klant. In Haarlem 
bevindt zich een Competence 
Center voor Compacthydrauliek. 

Klantgerichte brancheteams met 
uitgebreide applicatiekennis 
ontwikkelen klantoplossingen op 
basis van het Rexroth programma. 
Hierdoor kan Bosch Rexroth als 
geen ander lokale marktbehoeften  
in klantspecifieke oplossingen 

vertalen en Extreme Engineering 
voor nano bewegingen tot mega 
projecten aanbieden. Een uit-
gebreid netwerk van Sales en 
Integratie Partners biedt extra 
meerwaarde op het gebied van 
logistiek en/of techniek.



8 Bosch Rexroth in de Benelux Bosch Rexroth in de Benelux         9

Sales Benelux Componenten, Modules, 
Systemen

De meerwaarde die Bosch Rexroth 
levert, gaat verder dan het ont- 
wikkelen van de beste technische 
oplossing. De complete dienstver-
lening biedt klanten ook voordelen 
op het gebied van inkoop, logistiek 
en productie. 

Naast complete systemen, vindt 
levering van losse componenten 
en kant en klare modules plaats, 
volgens de visie van Lean 
Distribution. Elektronisch zaken 
doen via het webportaal of via  
een directe EDI verbinding is 
eveneens mogelijk.

In de huidige markt telt elke dag. 
Een snelle reactietijd is een 
belangrijke succesfactor geworden 
voor machinebouwers.  
Betrouwbare, tijdige levering van 
componenten speelt hierin een 
cruciale rol – zeker voor speciale 

en maatwerk machinebouwers. 
Met Rexroth's GoTo Focused 
Delivery Program profiteert u  
van easy ordering processen en 
on-time leveringen van onze veel 
gevraagde producten over ons 
brede scala van technologiën.
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Speciaal advies op het gebied  
van Machineveiligheid en Energy 
Efficiency behoort eveneens tot het 
Rexroth programma. Veiligheid is 
wereldwijd een van de belangrijkste 
uitdagingen bij de bouw van 
machines en installaties. Fabrikan-
ten en eindgebruikers moeten 
internationaal en regionaal voldoen 

aan strikte normen en wettelijke 
regelingen. Of een machine wordt 
toegelaten op de verschillende 
markten, is afhankelijk van de 
vraag of aan alle voorwaarden 
wordt voldaan. Als leverancier van 
aandrijf- en besturingstechnieken 
vindt Bosch Rexroth voor elk 
probleem een passende oplossing.

Service Benelux Speciaal Advies in 
Machineveiligheid 
en Energy Efficiency

Een Energy Effiency Consultant 
analyseert niet alleen alle afzon-
derlijke componenten, maar ook 
het het gehele systeem met alle 
processen. U krijgt een compleet 
beeld van de mogelijkheden tot 
energiebesparing. U ontvangt 
concrete maatregelen, gebaseerd 
op het Rexroth 4EE- systeem. 

Een Energy Efficiency Consultant 
ondersteunt u bij de keuze van  
de meest geschikte componenten 
en bij de implementatie van  
de voorgestelde maatregelen.  
Met controlemetingen tijdens  
het productieproces laten we  
u zien of de beloofde resultaten  
zijn behaald.
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Service Benelux Service à la Carte

Bosch Rexroth beschikt in Brussel 
over een Competence Center 
Reparatie voor Pompen en 
Motoren en in Zwijndrecht voor 
Large Hydraulic Drives. 
Een specialisme is de levering van 
aggregaten en hydraulisch 
leidingwerk. U krijgt ondersteu-
ning van gekwalificeerde en 

Onderhoud is van vitaal belang 
om uw aandrijf- of besturings- 
systeem gedurende de hele 
levenscyclus beschikbaar en 
productief te houden. 
Bosch Rexroth ondersteunt u  
met een compleet pakket aan 
diensten. Van de levering van 
reserveonderdelen, filter 

gecertificeerde service specialis-
ten die helemaal thuis zijn in de 
wereld van Drive & Control. 

In Nederland vormen de regio- 
vestigingen het aanspreekpunt 
voor service en onderhoud.  
In Belgie wordt samengewerkt 
met Service Partners.

technology, preventief of 
correctief onderhoud tot en met 
de upgrade van installaties naar 
de laatste stand van de techniek. 
Op verzoek kan Bosch Rexroth 
een olie-analyse, het onderhouds-
management van aandrijfsyste-
men en Condition Monitoring 
overnemen. 
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Global
Competence Center 
Semicon & Electronics

Motion Control  
in Nano Technology

Ook worden hier al in een vroeg 
stadium oplossingen ontwikkeld 
voor toekomstmarkten, zoals 
organic en printed electronics.

In Eindhoven is het wereldwijde 
centrum voor product- en appli- 
catieontwikkeling voor semicon-
ductor en electronics toepassin-
gen gehuisvest. Hier worden 
motion control systemen en zeer 
innovatieve submodules ont- 
wikkeld, die voldoen aan de  
hoge eisen op het gebied van 

Met Open Core Engineering  
heeft Bosch Rexroth momenteel 
revolutionaire software in 
engineering. De combinatie van 
PLC en moderne IT, zoals smart 
devices en apps, geeft de 
gebruiker een grote mate van 
vrijheid, flexibiliteit en efficiëntie 
in automatiseringsprocessen.

kwaliteit en nauwkeurigheid.  
Met deze automatiserings- 
oplossingen wordt ingespeeld  
op de specifieke mechatronische 
machine-eisen, zoals baan- 
beweging bij wafer handling,  
contactloos materiaaltransport  
in proceskamers en nanometer-
nauwkeurige positionering.  



16 Bosch Rexroth in de Benelux Bosch Rexroth in de Benelux         17

Global
Competence Center 
Motion Systems

Motion Simulation Technology

Training met simulatoren bete-
kent een aanzienlijke vermin-
dering van kosten, risico's en 
benodigde tijd in vergelijking  
met de training in echte vlieg- 
tuigen of voertuigen. Het is daar-
bij onbelangrijk of de training 
bedoeld is voor het besturen van 
een vliegtuig of voertuig, of voor 
de evacuatie van passagiers uit 

een vliegtuigcabine – we moeten 
de perfecte illusie van een realis-
tische situatie creëren.

Om met dynamische trainings- 
methoden realistische situaties 
tot stand te brengen is een  
diepgaande kennis nodig van  
acceleratie en snelheid.  
Met meer dan 25 jaar ervaring 

beschikt Bosch Rexroth over de 
specialistische kennis van zowel 
elektrische als hydraulische  
motionsystemen ten behoeve  
van alle mogelijke simulaties. 

Het grote aanbod van professio-
nele motionsystemen van Rexroth 
levert een belangrijke bijdrage 
aan de precisie en effectiviteit 

van trainingsactiviteiten.  
Onze systemen vallen op qua 
functionaliteit, veiligheid,  
levensduur, Energy Efficiency,  
onderhoud en daardoor Total 
Cost of Ownership. U kunt  
rekenen op onze gedrevenheid  
en uitgebreide kennis van  
'Drive & Control' voor de  
meest optimale oplossingen.
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Global
Competence Center  
Marine & Offshore

Wereldwijde Marktontwikkeling
tot Realisatie van Mega Projecten

Bosch Rexroth levert als  
toonaangevende speler in aan-
drijf- en besturingstechnologie 
een compleet programma aan  
de wereldwijde maritieme en  
offshore-industrie. Dit loopt 
uiteen van standaard compo- 
nenten tot Engineer-To-Order  

oplossingen die vaak op project-
basis worden gerealiseerd.
Bosch Rexroth ontwikkelt voort-
durend nieuwe oplossingen zoals 
energie efficiënte lieraandrijvin-
gen, continuous jack-up systemen, 
hydrauliek voor diepzeetoepas- 
singen en active heave compen-

sation systemen. Deze continue 
stroom van innovaties vormt de 
basis voor nieuwe klanttoepassin-
gen. Veiligheid en betrouwbaar-
heid staan voorop in de sector, 
maar ook absolute precisie in het 
bewegen van zware lasten is van 
vitaal belang in deze sector.

In Boxtel bevindt zich het Global 
Competence Center voor Marine 
& Offshore. Dit houdt een cor-
porate verantwoordelijkheid in 
voor business development en 
technologieontwikkeling, teneinde 
de wereldwijde sales in deze sec-
tor te stimuleren en de komende 
jaren verder te doen groeien.
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Leadplant Benelux Toonaangevend 
in Engineer-To-Order

In Boxtel ontwerpt Bosch Rexroth 
Engineer-To-Order oplossingen 
en produceert klantspecifieke
hydraulische cilinders, leiding-
werk, aggregaten en besturingen.
In Brussel worden eveneens 
aggregaten en klantspecifieke 
producten geproduceerd. 
Boxtel is de leadplant voor grote
hydraulische cilinders en in deze

rol verantwoordelijk voor twee
andere cilinderfabrieken in
China en Brazilië. De leadplant 
huisvest een aantal centrale 
functies, gericht op ontwikkeling 
van nieuwe producten en produc-
tietechnieken, ondersteuning van 
bedrijfsprocessen en coördinatie 
van internationale verkopen.
     

Alle Engineer-To-Order processen
zijn georganiseerd volgens BPS
– het Bosch Productie Systeem –
volgens de principes van lean
manufacturing.

De beproefde engineering- en
productiestandaards waarborgen

dat elke cilinder perfect voldoet
aan de specifieke eisen van elke 
branche en toepassing.  

Dit gebeurt volgens de in de markt 
gangbare kwaliteitsnormen van 
instituten zoals Lloyd’s Register 
en DNV.
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Global Leadplant
Large Hydraulic 
Cylinders 

Wereldwijd 
Productienetwerk          

Bosch Rexroth ondersteunt als 
ontwikkelpartner haar klanten 
al in de vroege ontwerpfase van 
nieuwe machines. 

Een optimaal cilinderontwerp 
bespaart veel tijd en geld in  
productie en onderhoud en  
verhoogt de beschikbaarheid  
van de gehele installatie.  

Rexroth in Boxtel heeft applicatie-
gerichte standaards ontwikkeld 
die vrijwel alle bekende toepassin-
gen afdekken, in branches zoals 
offshore, material handling, civil 
engineering en heavy industry. 

Het oppervlak van de cilinderstang 
is een van de meest essentiële 
onderdelen van de hydraulische 
installatie. 

Bosch Rexroth in Boxtel is een  
pionier en trendsetter in de  
ontwikkeling van oppervlakte- 
technologieën. Deze oplossingen 
worden vermarkt onder de  
merknaam Rexroth Enduroq.   

De juiste combinatie van opper-
vlaktetechniek, afdichtingsconcept 
en hydraulisch medium bepaalt  

in sterke mate de productiviteit  
en Total Cost of Ownership. 

De grote hydraulische cilinders 
variëren in diameter van  
0,2 tot 1,5 m en hebben een  
slaglengte tot 24 m. Cilinders  
met deze dimensies brengen  
grote krachten over in vaak  
extreme omgevingen.
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Global
Specialized Service

Wereldwijd actief 
in Life Cycle Management

Al 60 jaar heeft Bosch Rexroth 
duizenden grote cilinders en  
complexe aandrijfsystemen  
geleverd aan honderden klanten  
in tientallen landen. Het onder-
houd aan deze installaties vereist  

specialistische kennis, middelen  
en speciaal ingerichte service- 
processen. Hiervoor is in Boxtel 
een Specialized Service Center
opgericht waarin hooggekwalifi-
ceerde medewerkers werkzaam 

zijn. De servicespecialisten coördi-
neren wereldwijd kennisintensieve 
onderhoudswerkzaamheden en 
werken hierbij samen met lokale 
Bosch Rexroth vestigingen.

Momenteel wordt een netwerk 
van Specialized Service Centers 
opgebouwd op belangrijke locaties 
zoals Houston, Rio de Janeiro en 
Singapore.
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The Drive & Control 
Academy

Kennis is Macht

Bosch Rexroth beschikt over 
unieke technologische knowhow. 
De overdracht van kennis staat 
centraal in de Drive & Control 
Academy. De Academy biedt  
ondersteuning voor opleiding en 
bijscholing van technisch perso-
neel. Het opleidingsprogramma 
bestaat uit klassikale trainingen, 

practicumlessen en eLearning. 
Naast trainingen met open in-
schrijving voorzien klantspecifieke 
trainingen in de grote behoefte 
aan kennisoverdracht. 

Bosch Rexroth werkt samen met 
een groot aantal instellingen in het 
technisch onderwijs. Zij maken 

gebruik van onze trainingsystemen 
en lesmethoden. Diverse leer- 
boeken, leersoftware en animaties 
zijn beschikbaar.

Van een simpele kit tot een 
complex mechatronisch systeem. 
Bosch Rexroth levert trainingssys-
temen en practicatoren, waarmee 

aan de hand van realistische 
opdrachten de theorie in praktijk 
kan worden getoetst.

Ga voor een aktueel overzicht  
van het trainingsprogramma naar:  
www.boschrexroth.nl/training of
www.boschrexroth.be/training
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Werken bij 
Bosch Rexroth 

Succes door Ontwikkeling

Het succes van Bosch Rexroth
is sterk afhankelijk van het  
vermogen tot innoveren en  
de voorsprong in knowhow.  
Deze voorsprong vergroten is  
dagelijks een uitdaging voor  
iedere medewerker. 

Het bedrijf biedt het vertrouwen, 
de vrijheid en verantwoordelijk-
heid om persoonlijke wensen te 
realiseren. Het doel is samen 

succesvol te zijn door ontwik-
keling waarbij de medewerkers 
centraal staan. Het werken in een 
professionele en informele werk-
omgeving zorgt voor betrokken en 
verantwoordelijke medewerkers.

Omdat Bosch Rexroth veel van
haar medewerkers vraagt, zorgt  
zij voor de noodzakelijke rand-
voorwaarden voor professionele 
persoonlijke ontwikkeling.

Door uitgebreide trainingen en 
opleidingen ondersteunt zij  
systematisch haar medewerkers.
Er zijn veel individuele ontwikke-
lingsmogelijkheden.

Bosch Rexroth ziet deze  
mogelijkheden en kansen  
als een combinatie van vraag  
en ondersteuning. Samen  
succesvol door ontwikkeling.

Werken bij Bosch Rexroth  
betekent werken bij:

  een internationale  
onderneming

  de marktleider in de meest 
uiteenlopende technologieën

  een technisch topbedrijf met  
tal van doorgroeimogelijkheden
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Key Industries 
supported

Uw Contactpersoon

Aantekeningen

Mobile Applications
Agricultural Machinery
Commercial Vehicles 
Construction Machinery

Forestry Machinery 
Material Handling
On-Highway Vehicles 

Factory Automation
Assembly and Handling
Automotive
Electronics
Machine Tools(cutting)
Packaging & Converting

Printing 
Processing
Semiconductor
Solar

Renewable Energies
Wind Energy Ocean Energy

Architecture in Motion
Cement Industry
Chemical Industry
Civil Engineering
Die Casting 
Dredging
Drilling
Energy Technology 
Engines 
Glass Making Machinery 
Hydrodynamic Research 
Machine Tools (forming)
Marine 
Materials Handling 
Metallurgy

Mineral Processing
Mining
Motion Simulation Technology
Offshore
Plastic Machinery 
Presses 
Pulp and Paper Machinery
Recycling and Waste Handling
Rubber Processing
Shipyard Equipment
Stage Technology
Sugar Industry
Testing Technology
Transport Technology
Woodworking

Machinery Applications and Engineering



Bosch Rexroth N.V.  
Henri-Joseph Genessestraat 1
1070 Brussel, België
Tel: +32 (0)2 582 31 80
Fax:  +32 (0)2 582 43 10
sales@boschrexroth.be
www.boschrexroth.be 

Bosch Rexroth B.V.
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV Boxtel, Nederland
Tel:  +31 (0) 411 651 951
Fax: +31 (0) 411 651 483
sales@boschrexroth.nl
www.boschrexroth.nl

Bosch Rexroth in de Benelux
Service Centers

België

Brussel  
Henri-Joseph Genessestraat 1, 1070 Brussel
Tel: +32 (0)2 582 31 80, service@boschrexroth.be

Nederland

Boxtel  
Kruisbroeksestraat 1, 5281 RV  Boxtel
Tel: +31 (0) 411 651 828, regiozuidoost@boschrexroth.nl

Drachten  
De Hemmen 19, 9206 AG  Drachten
Tel: +31 (0) 512 589 160, regionoordoost@boschrexroth.nl

Haarlem 
Tingietersweg 47, 2031 ER  Haarlem
Tel: +31 (0) 235 420 973, regionoordwest@boschrexroth.nl

Rijssen  
Nijverdalseweg 141, 7461 AG  Rijssen
Tel: +31 (0) 548 541 741, regionoordoost@boschrexroth.nl

Stein  
Business Park 170, 6181 MA  Elsloo
Tel: +31 (0) 464 572 700, regiozuidoost@boschrexroth.nl

Zwijndrecht  
Pascalstraat 15, 3335 LS  Zwijndrecht
Tel: +31 (0) 786 293 930, regiozuidwest@boschrexroth.nl

24/7 Service Hotline  Tel: +31 (0) 411 651 951,  www.boschrexroth.nl
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