
Energy Efficiency Advies: 
van analyse tot en met implementatie
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U wilt uw Energy Efficiency verhogen. 
Maak gebruik van onze ervaring.

Kosten besparen. Emissies reduceren.
Onze Energy Efficiency adviezen helpen u om uw doelen te bereiken.

Een hogere Energy Efficiency om in te spelen op
actuele markteisen
Energie wordt steeds schaarser en duurder. Tegelijkertijd blijft 
de vraag naar energie wereldwijd groeien. Verschillende 
vormen van duurzame energie komen in zicht en worden 
economisch steeds interessanter. Ook Bosch Rexroth is op dit 
gebied actief en levert onder meer mechanische en 
hydraulische aandrijvingen voor windturbines.  
Ondanks deze gunstige ontwikkeling blijven we voorlopig 
sterk afhankelijk van traditionele energiebronnen en zijn we 
genoodzaakt deze zo efficiënt mogelijk te benutten.

Bosch Rexroth heeft een speciale methode ontwikkeld 
waarmee u systematisch uw energieverbruik kunt analyseren 
en reduceren: Rexroth 4EE – Rexroth fo(ur) Energy Efficiency.
Centraal in deze methode staan vier verschillende hefbomen 
of aandachtsgebieden om energie te besparen. Door een 
systematische analyse en optimalisatie binnen elk van de vier 
gebieden kunt u uw energiekosten en CO2 emissies 
terugdringen bij gelijkblijvende of zelfs stijgende 
productiviteit. 

De oplossing: Rexroth for Energy Efficiency
Het totale potentieel voor energiebesparing komt pas vrij 
wanneer u niet alleen details verandert, maar juist het gehele 
systeem in ogenschouw neemt. De unieke 4EE-systematiek 
van Rexroth is speciaal ontwikkeld voor de industrie en laat u 
technologieoverschrijdend al uw mogelijkheden zien.
U krijgt een compleet beeld van de besparingsmogelijkheden 
voor de gehele levensduur van het machinepark — van het 
ontwerp tot en met de instandhouding.

Ons advies over Energy Efficiency is gebaseerd op de 
4EE-methode. Concreet betekent dit dat wij bij u op bezoek 
komen en uw totale systeem en processen analyseren. Op 
grond hiervan stellen wij u een aantal maatregelen tot 
energiebesparing voor die rendabel voor u zijn. Daarna 
begeleiden we u bij de implementatie van de in overleg 
vastgestelde maatregelen.
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Energiebesparing kan alleen door optimalisatie.
Ons Energy Efficiency Advies vertelt u waar en hoe.

Elk detail is belangrijk.
Neem daarom uw totale systeem onder de loep.

Een nauwkeurige analyse legt zwakke plekken 
bloot
Door een lager energieverbruik dalen uw 
bedrijfskosten en emissies. Dat is eenvoudige 
rekensom. Maar machines en installaties zijn 
complex. Daarom analyseert uw Energy Efficiency 
adviseur niet alleen alle afzonderlijke componenten, 
maar ook het gehele systeem met alle processen. U 
krijgt een compleet beeld van de mogelijkheden tot 
energiebesparing.

Concrete maatregelen voor meer Energy Efficiency
Met behulp van de 4EE-methode zijn we in staat 
concrete maatregelen te formuleren. U kunt denken 
aan besparingen door de toepassing van componen-
ten met een hoog rendement. Een andere mogeli-
jkheid is om overtollige energie tijdelijk op te slaan 
en te hergebruiken op een later moment. Ook is het 
denkbaar om een systeem te ontwerpen dat alleen 
energie genereert wanneer de machine erom vraagt.

Ondersteuning door experts bij de toepassing 
Wat op papier er goed uit ziet, moet ook praktisch 
uitvoerbaar zijn. Uw Energy Efficiency adviseur 
ondersteunt u bij de keuze van de meest geschikte 
componenten en bij de implementatie van de voor-
gestelde maatregelen. Met controlemetingen tijdens 
het productieproces laten we u zien of de beloofde 
resultaten zijn behaald. 
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Rexroth for Energy Efficiency

In elke fase van de machinelevenscyclus ontstaan kansen om maatregelen te nemen die de Energy Efficiency verbeteren.

Efficient 
Components 

Energy 
on Demand

Energy 
Recovery

Energy
System Design 

Producten en
systemen met
optimaal rendement

Gebruiksafhanke-
lijke energielevering,
Stand-by-Modus

Opslag en herge-
bruik van overtol-
lige energie

Totale systeem-    
analyse, ontwerp, 
simulatie, advies

Toepassing tijdens de gehele machinelevenscyclus

Competentie die verder gaat dan alle technologieën
Voor uw energie-efficiëntie kunt u in alle fasen van de ma-
chinelevenscyclus verbeteringen doorvoeren. Afzonderlijke 
maatregelen bij complexe systemen zorgen echter meestal 
slechts voor kleine successen.

Rexroth begrijpt uw eisen en weet hoe u het potentieel 
van alle aandrijf- en besturingstechnologieën kan benutten. 
Door onze praktijkervaring van tientallen jaren zijn we als 

geen ander bekend met de wisselwerkingen tussen elektri-
sche, mechanische, pneumatische en hydraulische techno-
logieën. Deze gebundelde knowhow is de basis voor onze 
4EE-systematiek die gebruik maakt van vier hefbomen om 
energie te besparen en daarbij alle mogelijkheden tijdens de 
machinelevenscyclus in kaart brengt — vanaf het concept tot 
aan de modernisering.

Concept Moderni- 
seringEngineering Inbedrijf-

stelling
Operationele 

faseOntwerp



Analyse

Advies

Implemen-
tatie

Wij analyseren, adviseren en implementeren.
U profiteert. 
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Registratie en analyse 
meetgegevens

Energie Efficiency    
Concept 

Kosten-batenanalyse 

Implementatie

Verificatie

Installatie-analyse 

Bestaande installatie

Lagere energiekosten,             
hogere productiviteit,                                 

geringere uitstoot

Gezamenlijk formuleren we de prioriteiten voor wat moet 
worden bekeken en stellen indien gewenst een 
meetprogramma op dat alle technologieën omvat.

Met de Rexroth Energy Monitoring leggen wij uw 
relevante meetgegevens vast voor een bepaalde 
productieperiode. Bovendien meten wij kortstondig 
bepaalde parameters (bijvoorbeeld lekkage). Wanneer 
een aantal gegevens zijn geanalyseerd, kunt u zien, waar 
u energie kunt besparen.

Wij installeren de geschikte componenten — u neemt uw 
geoptimaliseerd systeem in bedrijf.

Om aan te tonen wat het effect is van de optimalisatie, 
voeren wij metingen uit wanneer uw machines weer in 
bedrijf zijn genomen.

Wij ontwikkelen een technologieoverschrijdend totaalcon-
cept, dat precies aansluit op uw eisen. Daarbij hoort: 

 f Onderhoud: welke versleten onderdelen kunt u het 
beste vervangen?

 f Retrofit: hoe herstelt u de oorspronkelijke productie-
capaciteit van uw installatie?

 f Modernisering: hoe vergroot u de productiecapaciteit 
van uw installatie?

 f Verbetering van de onderhoudsvriendelijkheid: welk 
aandrijfsysteem kunt u het beste vervangen?

Berekeningen laten u zien wanneer elke afzonderlijke 
maatregel is afgeschreven. Met simulatietools krijgt u 
inzicht in uw toekomstig energieverbruik. Aan de hand 
van concrete cijfers kunt u bepalen welke maatregelen 
het meeste opleveren. 



Analyse

Advies

Implemen-
tatie

Vertel uw adviseur voor Energy Efficiency wat u, 
respectievelijk uw klanten verwachten van de nieuwe 
machinegeneratie. Om energiebesparende en 
productievere installaties te ontwikkelen kunnen wij u 
helpen het bestek van uw machines aan te passen.

Van het advies profiteren zowel gebruikers als 
machinefabrikanten. Voor de toekomst weten beide 
marktpartijen wat er komt kijken bij energie-efficiënte 
machines en installaties. Beschrijvingen van eisen 
worden eenvoudiger, configuraties vereenvoudigd.

Met het bestek als basis ontwikkelen wij voor u een 
oplossing die technologie-overschrijdend rekening 
houdt met alle relevante factoren.

Eenduidige kengetallen tonen aan wanneer uw 
geoptimaliseerde installaties zijn afgeschreven. Met 
simulatietools analyseren wij voor u het toekomstige 
energieverbruik. Aan de hand van concrete adviezen 
kiest u de passende specificatie voor uw machines.

U configureert de nieuwe machine of installatie. Wij 
leveren aan u de geschikte componenten en systemen 
en ondersteunen u bij de montage en ingebruikname.

Afsluitende controlemetingen tonen u wat het eindre-
sultaat is van de optimaliseringen.

Energy Efficiency Advies werkt
dubbel.
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Programma van eisen 
(bestek)

Meer concurrentiekracht door     
een energie-efficiënte machine

Implementatie

Verificatie

Nieuwe installatie

Energy Efficiency    
Concept

Kosten-batenanalyse



 f Hydrauliek met  
3 constantpompen,  
1 drukregelventiel en  
2 stuurblokken 

 f 4-assig bewerkings-          
centrum met horizon-
tale hoofdaandrijfas

 f Bewerking van een 
MAXIEM-energie-bouw-
onderdeel in 3-ploegen-
dienst

 f 2 toerentalafhankelijke  
motoren met 3 pompen

 f Geoptimaliseerd productie- 
proces met cyclustijd            
vermindering

 f Zeer efficiënte synchroon- 
motoren 

 f Geoptimaliseerde binnen-  
vertandingspomp

Oorspronkelijke 
aandrijfoplossing

Oorspronkelijke 
aandrijfoplossing

Rexroth-4EE-
automatiseringsoplossing

Rexroth-4EE-
automatiseringsoplossing

111.434 kWh/a 194.400 kWh/a
0 0

50 50

100 100

86.400 kWh/a66.860 kWh/a

*Energiemix, Duitsland volgens GEMIS 
versie 4.2 in het vergelijkingsjaar 
2004: 0,613 kg CO₂ /kWh

Energiebesparing 
44.574 kWh/a
CO₂-reductie*

27,3 t/a

Energiebesparing 
108.000 kWh/a
CO₂-reductie*

66,2 t/a

– 40% – 56%
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Dit is wat u van ons kunt verwachten.
Ook in de praktijk.

Nieuwe installatie 

MAXIEM is een Energy Efficiency onderzoeksproject voor
verspanende machines. Dit onderzoek is uitgevoerd in
samenwerking met TU Darmstadt en wordt ondersteund 
door het Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie. MAXIEM leverde voor een productiebedrijf in 
drieploegendienst het volgende optimaliseringspotenteel 
op:

Bestaande installatie 
 
Blaasvormmachine in de automobielindustrie

De vóór/na-vergelijking laat uitstekende resultaten zien.
De investering is na 2 jaar en 10 maanden terugverdiend.

 f Geoptimaliseerde         
schakelkastkoeling

 f HD-KSS (hogedruk- 
koelsmeerstof)

 f Machinekoeling  
en hydrauliek

 f Intelligente  
Stand-by-Manager
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Potentieel vastgesteld

Energie bespaard

Bedrijfskosten verlaagd

Emissies verminderd

Produktiviteit gestegen

Voldaan aan de wettelijke eisen

Concurrentievoordelen gereali-
seerd

Systeem geanalyseerd,
maatregelen genomen,

energie bespaard
Perfect
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