
„Op Schwank kan je vertrou-
wen. Zowel de toestellen als 
de service overtuigen ons al 
meer dan 40 jaar.“

Willi Friedrich,
Hoofd Onderhoud,
Bosch-Rexroth AG

Het project

Bosch-Rexroth AG staat bekend om 
haar vermogen om menige nauwkeurige 
aandrijf - en sturingstechnologie aan te 
kunnen bieden. Het complete scala aan 
hydraulica, pneumatica, electronica en 
mechanica.

Aandrijf- en sturingsoplossingen van 
Rexroth vullen potjes jam voor het ontbijt 
af en zorgen voor het drukken van de 
krant. Een groot aandeel van de auto‘s, 
landbouwwerktuigen, motoren, versnel-
lingsbakken en carrosseriën worden 
tegenwoordig met Rexroth-techniek 
vervaardigd. Ook 80% van alle graaf-
machines en laadschoppen bevatten 
componenten van Rexroth.

De familie Rexroth schiep na de aan-
schaf van de gieterij in het jaar 1850 een 
wereldconcern. Nu behoort het bedrijf-
sonderdeel Rexroth Guss tot één van de 
modernste hydraulica gieterijen in Euro-
pa en geldt als wereldwijd marktleider 
voor mobiele hydraulicatechniek. Sinds 
bijna 40 jaar wordt de verwarming van de 
gieterijhallen door Schwank helderstra-
lers verzorgd. In 10 hallencomplexen met 
een oppervlakte van 7680 m2 worden 
infraroodstralers toegepast.

De uitdaging

Gieterijen typeren zich door buitengewo-
ne omgevingseigenschappen, of ze nu 
nieuw zijn of oud. Terwijl de gietovens 
een enorme hitte afgeven, zuigen ventila-
toren de vervuilde omgevingslucht in zeer
grote volumes af. Per hallencomplex is 
dat hier ongeveer 30000m3/h. Hierbij 
komt een bouwwerk, dat voornamelijk 
uit niet geïsoleerde muren en enkel glas 
met zeer hoge hallen.

De verschillende productiegebieden, 
zoals bijvoorbeeld de kernmakerij of de 
poetserij, zijn vergeven van stof. Of het 
nu een werktuig, machine of verwarming 
is, het stof dringt overal binnen - 7 dagen 
per week, dag en nacht. Hitte, stof, tocht 
en volcontinubedrijf: een verwarming 
werkt hier onder de zwaarst mogelijke 
omstandigheden die men zich kan inden-
ken.
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De transformatie

In 1970 zocht Rexroth naar een verwar-
mingssysteem, dat de warmte in de ver-
blijfsruimte van de medewerkers altijd 
garandeert en tegen de extreme omge-
vingsomstandigheden bestand was. Bo-
vendien wilde men graag een bovenge-
middeld economisch en onderhoudsarm, 
lees kwalitatief hoogwaardig systeem.

Men ontdekte de helderstralers van 
Schwank. In soortgelijke industrieën en 
in gerenommeerde staalgieterijen zoals 
bijvoorbeeld bij ArcelorMittal, Thyssen-
Krupp, Salzgitter of Corus hebben deze 
al tientallen jaren hun betrouwbaarheid 
bewezen.

Indertijd werden 42 Schwank toestellen 
geïnstalleerd. Met de groei van de pro-
ductiecapaciteit steeg ook de behoefte 
aan Schwank hoogrendementstoestel-
len. Ondertussen zijn 125 toestellen in 
gebruik - waaronder nog altijd toestellen 
uit 1970. Vier decennia volcontinubedrijf 
bij vuil en stof zijn een indrukwekkend 
bewijs, dat helderstralers ondanks de 
moeilijkste omstandigheden presteren.

De conclusie

Helderstralers horen tot de betrouwbaar-
ste, efficiëntste en meest robuste verwar-
mingen. Stof, vuil en volcontinubedrijf 
compromitteren bij regelmatig onderhoud 
noch het functioneren, noch de efficiency
van de toestellen. Ook nadat tijdelijk 
donkerstralers als alternatief systeem ge-
bruikt werden, is men bij Rexroth bewust 
bij de beproefde Schwank toptoestellen 
[supraSchwank] gebleven. Dankzij hun 
korte reaktie - en opwarmtijden en hun 
in het algemeen hogere efficiency zijn 
helderstralers voor Bosch-Rexroth het 
nummer 1 verwarmingssysteem.

Bosch-Rexroth heeft de onderhouds-
werkzaamheden van het begin af aan 
door de Schwank serviceafdeling uit la-
ten voeren. Dat heeft zich door de jaren 
heen uitbetaald.

Willi Friedrich, Hoofd Onderhoud Bosch-
Rexroth: „Ik ken geen enkel ander 
verwarmingssysteem, dat onder deze 
omstandigheden vier decennia zo be-
trouwbaar en bovendien zo economisch 
functioneert. Wij zijn geheel tevreden.“
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