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Coming soon

Woord vooraf
Dit zou een voorwoord kunnen zijn dat geldt voor veel familiebedrijven. Eén waarin
velen zich ongetwijfeld zullen herkennen. Af en toe eens over de schouder terugkijken
of we wel goed bezig zijn, maar vooral vooruit kijkend.
Van Laecke Group is een typisch familiebedrijf, dit omdat we zeer betrokken en loyaal
zijn voor zowel elkaar, voor onze klanten en zeker voor onze medewerkers.
Veel beslissingen worden vanuit het buikgevoel genomen om de klant te "verdienen".
Dit is voor de familie een gouden regel. Onze dienst na verkoop is een belangrijke
graadmeter. Al jarenlang is dat onze sterkte en die moeten we blijven bewaken.
Zo kunnen we ons blijven onderscheiden.

Ingrid Van Laecke
Zaakvoerster Van Laecke Group

Vooral de mensen die een jarenlange anciënniteit hebben en samen met ons de
intense periode van “mee aan de kar trekken” meegemaakt hebben, voelen zich dan
ook uitermate betrokken. Het doet ons een plezier om te merken dat dit gevoel ook
doorgegeven én verwacht wordt van onze laatste aanwinsten. Als familie kunnen we
dit alleen maar aanmoedigen.
We zijn dan ook uitermate dankbaar en trots op onze mensen. Elke dag wordt er
keihard gewerkt. Van onze gemotiveerde, loyale techniekers tot de punctuele mensen
op de administratie, onze experten in het magazijn en de after sales afdeling én onze
altijd gedreven verkopers, iedereen draagt zijn steentje bij. Het is zoals Luc altijd zegt:
'De eerste machine wordt verkocht door de verkoop, de volgende machine door het
ganse team'.
Wat we doen, doen we nog altijd met hart en ziel. Maar met ouder te worden is
het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen loslaten en de kinderen het
voortouw laten nemen. De laatste jaren hebben we dat samen gedaan als een team,
wat zeer boeiend, intens en ongelooflijk mooi is.
Voor mij persoonlijk is het een grote wens om nog steeds mijn steentje bij te kunnen
dragen aan dit bedrijf, maar liefst vanop de tweede lijn. Eigenlijk een beetje meer
de lusten dan de lasten... Met de overtuiging en geruststelling dat ook de volgende
generatie kan "ondernemen".

Op de voorpagina: Terex Finlay 883+ Triple Shaft
Reeds jaren is de Terex Finlay 883+ door zijn betrouwbaarheid de meest verkochte zeefmachine in de Benelux. Naast dit
paradepaardje van de 8-series bracht Terex Finlay in 2018 een zwaardere uitvoering op de markt die voorzien is van een zeefbox
met 3-assige aandrijving: de Terex Finlay 883+ Triple Shaft. De zeefbox (4,80 m x 1,53 m) is niet alleen zwaarder dan deze van een
normale 883+, hij heeft ook meer G-power en kan een amplitude tot 18 mm behalen. Dit maakt deze vlakdekzeef perfect inzetbaar in
moeilijkere en zwaardere materialen zoals klei, leem, slakken, ijzererts, stenen voor schanskorven…
Van Laecke Group verkocht deze machine al bij 5 referenties, waarvan de eerste reeds uitgeleverd zijn. Deze machine en nog heel
wat andere zijn te bewonderen tijdens Matexpo 2019.

Stand 60.02
Van 26-29 juli is er de jaarlijkse landbouwbeurs in Libramont (BE) op een openluchtterrein
van 300 000 m². Tijdens deze “groene” beurs presenteren we ondere andere een EvoQuip
vlakdekzeef, enkele FAE bosbouwfrezen en de nieuwste Terra Select T20 trommelzeef.

Stand FOR 025
Aansluitend op 30 en 31 juli volgt de bosbouwbeurs Demo Forest in Bertrix (BE). Naast enkele
statische machines in Libramont zal je tijdens Demo Forest een JENZ chipper en shredder,
een Teuton shredder en ons aanbod FAE frezen aan het werk kunnen zien.

Stand B12
Met een nog grotere stand zijn we dit jaar present van 11-15 september op Matexpo in Kortrijk
(BE). In de kijker Terex Finlay, Terra Select, de Stonewasher SW1000, de overslagkranen van
Terex Ecotec en de FAE-constructiefrezen. In primeur de nieuwe EvoQuip COLT 1000 van Smet
Rental. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van een live ALLU-demo!

Stand E118
Op 19, 20 en 21 november vindt de 10de editie van de vakbeurs Recycling plaats in
Evenementenhal Gorinchem (NL). Net zoals vorig jaar zullen we op het demoterrein aan het
werk te zien zijn.

In de kijker: Charles Delhaye
Begin dit jaar werd een FAE SSH/HP 250 geleverd bij Charles Delhaye uit Libramont (BE). De FAE SSH/HP 250 is een diepgrondfrees,
algemeen bekend als grootste en meest kwalitatieve ter wereld. De frees heeft een werkbreedte van 2560 mm en wordt
aangedreven door een 500 pk tractor. Delhaye kiest bewust voor FAE omwille van de excellente koeling op de tandwielkasten en
het heel fijne product dat de frees weet te maken. Verder is Charles gecharmeerd door het gepatenteerd beitel ontwerp op de
rotor, waarbij de beitelhouder en de lassen beschermd worden. Deze beitelhouder en de grote las oppervlaktes zorgen voor meer
stabiliteit en bedrijfszekerheid. Tijdens de beurs Demo Forest in Bertrix (BE) zal deze machine aan het werk te zien zijn.
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In de kijker: Huylebroeck.PRO
Jef Huylebroeck uit Hoboken van de firma Huylebroeck.PRO, kocht recentelijk opnieuw een Terex Finlay 595 vlakdekzeef. Deze
jonge ondernemer in het verhuren van zeefmachines, schenkt hiermee het vertrouwen in de Van Laecke group en geeft bij deze
aan dat hij bijzonder tevreden is van deze machine. De machine is compact, bijzonder wendbaar en ideaal in de verhuurwereld.
Eveneens investeerde hij voorts in een Terra select T60 trommelzeef. Deze trommelzeef met haar 2,20 m trommeldiameter heeft de
meeste capaciteit en is een evidentie in de zeefmarkt.

Met veel enthousiasme demonstreerde
Mart Versteeg zijn nieuwe JENZ aanwinst.

Terugblik: BVOR-demodagen 2019 trekken veel bezoekers
1200 bezoekers waren getuige van de succesvolle demodagen van de BVOR. Voor zijn twaalfde editie was Bruins en Kwast
Biomass Management (Reterra Nederland/Remondis) het uitgekozen gastbedrijf. Met maar liefst zeven machines bewees de
Van Laecke Group wat ze met haar gamma kan aanbieden in de recycling wereld. Uiteraard werd onze Terra Select T60
trommelzeef in combinatie met de Terra Select S60E sterrenzeef gedemonstreerd, in een vergelijkbare opstelling zoals deze
dagelijks gebruikt wordt door Bruins en Kwast Biomass Management. De Backhus A55 werd ingezet om compost om te zetten.
Deze robuuste omzetter met ruime cabine en hydraulisch instelbare rotor leek een reus naast haar collega’s. Bij de traagdraaiende
shredders kon de Van Laecke Group uitblinken met de Teuton Z55 en haar kleinere broer Forus SE250. De veelzijdige Teuton
Z55 is de meest flexibele machine in zijn soort en scoort dan ook bijzonder goed. De JENZ BA725 shredder was aan het werk te
zien bij de sneldraaiende shredders. Met haar 2 snelheden (1000 tpm en 500 tpm) is deze shredder bijzonder breed inzetbaar en
kunnen heel wat verschillende afvalstoffen verwerkt worden zoals groenafval, biomassa, schors, materiaal voor biogascentrales,
boomwortels, A-hout, grasbalen, hard plastiek... Tot slot mochten we een trotse Mart Versteeg en zijn nieuwe JENZ HEM 583Z
chipper verwelkomen.

Terra Select T60

Terex Finlay 595
•

Vibrerende grid met Hardox T-staven,
gemonteerd op 12” heavy duty veren

•

Bunker van 6 m³ met antislip aandrijfband
en cassette-snelwissel

•

Compacte afmeting van 9,70 m x 2,60 m x
3,20 m

•

Trommel van 2,20 m diameter en 33 m²
zeefoppervlakte

•

Tier 4F Caterpillar motor met 75 pk

•

Caterpillar motor met 102 pk

•

Vlakdekzeef weegt 20 ton en is
transporteerbaar op Benelux wegen

•

Zij -en dwarsbanden van 1m breed zijn
thermisch verzinkt

In de kijker: Maak jij mee een vuist tegen kinderkanker?
Eline is samen met haar broer de tweede
generatie die actief is in het familiebedrijf.
Zij is verantwoordelijk voor het HR-beleid
binnen de groep en de aansturing van de
vestiging in Nederland. Eline is mama van
twee, Amélie van 7 jaar en Damien van 4
jaar oud.

Begin dit jaar ontmoette ze Kim Milants, oprichtster van SuperKrachtig
Lekker, een vzw die kinderkankerpatiënten bijstaat in hun gevecht door in te
zetten op een evenwichtige eetbeleving tijdens hun vaak zware behandeling.
Het persoonlijke verhaal van Kim, meevechtende mama van superheld
Jasmijn van 5 jaar oud, raakte Eline dermate dat ze besloot om zelf en samen
met haar bedrijf een bijdrage te leveren. Daarom wandelt zij de Dodentocht
van 100 km op 9 augustus in Bornem. Doel is om, samen met het Van Laecke
Group-team, zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het volgende project
van SuperKrachtig Lekker. Hierbij worden koks ingehuurd om aan huis te
koken op de verjaardagsfeestjes van de vechtende superhelden om zo een
onvergetelijk en waardevol moment te creëren voor het ganse gezin.
Wij zouden het fantastisch vinden mocht u Eline steunen tijdens haar
Dodentocht en zo meehelpen een vuist te maken tegen kinderkanker.
U kunt een bijdrage storten op BE19 0018 6017 0212, graag bij omschrijving:
Dodentocht Eline.
Wenst u een factuur? Gelieve uw facturatiegegevens naar
natalie@vanlaeckegroup.com te mailen. Wij doen het nodige!

SUPERKRACHTIG

LEKKER

In de kijker: EvoQuip Cobra 290R
EvoQuip, een van de merken binnen de Terex groep, biedt een ruime keuze aan compacte zeef- en breekinstallaties. Hun
gamma brekers loopt van 3,5 tot 30 ton, met als grootste in de reeks de EvoQuip Cobra 290R. De Van Laecke Group leverde
begin juni deze krachtige impactbreker met nazeef bij Gouesbier uit Le Crotoy (FR). Gouesbier koos voor de Cobra omwille
van haar compacte afmetingen waardoor de machine gemakkelijk te transporteren is en inzetbaar op kleinere terreinen.
Naast de compactheid blinkt de EvoQuip Cobra 290R uit met zijn hoge capaciteit tot 290 ton per uur.
•

Afmeting van 9,20 m x 2,55 m x 3,10 m

•

Capaciteit tot 290 ton per uur

•

Volvo Tier 4F motor met 315 pk

•

Rotor van 1 m met 2 volledige ceramische en 2
halve mangaan stalen slaglijsten

•

Heavy duty magneetband

•

500 mm brede zijtransportband voor voorafzeving

•

Trilgoot met slijtplaten onder de breker

•

Nazeef met 40 mm net

•

Bewatering tegen stof
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Terugblik: JENZ opendeurdag een succes
Op 9 en 10 mei opende JENZ, onze getrouwe Duitse producent van chippers en sneldraaiende shredders, haar nieuwe kantoren in
Petershagen (DE) op een feestelijke manier. Uit Benelux mochten wij een 60-tal gasten verwelkomen die het volledige gamma van
JENZ gedemonstreerd kregen en konden genieten van een uitgebreide rondleiding doorheen de fabriek. Van boomscharen, over
traditionele chippers, via mastodonten van chippertrucks tot de meest veelzijdige shredders, JENZ demonstreerde hun gamma
feilloos. ’s Avonds kon men genieten van een aspergebuffet op een aspergekwekerij.
Massale belangstelling bij de professioneel
georganiseerde demo’s.

In de picture bij JENZ toch wel een belangrijke eyecatcher
op de nieuwste machines. De bekende easygreen
bediening ruimt plaats voor de nieuwe easy2touch
bediening. Deze robuuste bediening is eenvoudig en laat
zich intuïtief bedienen. De functies op de linker en rechter
joystick zijn individueel per bestuurder instelbaar en ook de
traploze scale up en down assistentie is zeer overzichtelijk.
De eenvoudige bediening is te merken bij de IBC-functie (Intelligent Bite Control), die zich beduidend makkelijker laat instellen.
Met de IBC-functie past de invoerband van een chipper zijn snelheid automatisch aan, evenredig aan de snelheid van de rotor.
Hierdoor heeft de chipper niet alleen een grotere capaciteit, maar bekomt men ook meer homogenere chips. De functie zorgt er
voor dat men meer brandstof bespaart en de anti-stress minder geactiveerd wordt.

Ho ut e n | n eder l a n d

•

Service manager

•

Accountmanager regio noord

•

Technical support engineer

•

Technieker buitendienst

•

Service technieker buitendienst

•

Technieker binnendienst

Laatste nieuws bij Van Laecke Group
Op 1 juni mochten we Alexander
Lindhout verwelkomen als nieuwe
vertegenwoordiger bij de Van Laecke
Group. Deze sympathieke 26-jarige zal
de klanten bedienen in West-Nederland.
Met zijn 10 jaar ervaring is Alexander
geen onbekende in de recycling wereld.
U kan hem contacteren via
alexander@vanlaeckegroup.com of op
het nummer +31 (0) 6150 522 70.

Onmiddellijk leverbaar uit
stock: Terex Ecotec
TWH 220 overslagkranen!
Meer info via onze
vertegenwoordigers.

In de kijker: Stonewasher SW1000
Sinds april werd bij Attero Wilp (NL) een Stonewasher SW1000 in gebruik genomen. Voor het ontwerp van deze installatie konden
we rekenen op de breek- en zeefspecialist van de Van Laecke Group, Kris Busschaert, in samenwerking met de constructiefirma
Les Ateliers Delbeque uit Seilles (BE). Het waterbad wordt bij Attero Wilp gebruikt na een combinatie van een breek- en
zeefinstallatie. Uit een 6/20 fractie van gebroken puin worden de lichte drijvende delen zoals plastics, hout en papier gescheiden
van de zware fractie.

speciaal ontworpen voor het kleinere zeefsegment.

wasintallaties
VASTE INSTALLATIES

EVOQUIP, de nieuwe lijn van Terex, biedt een
ruime keuze aan compacte brekers van 3,5 tot 30
ton. Door hun compactheid kunnen de machines
ingezet worden op kleinere terreinen en zijn ze
gemakkelijker te transporteren.

Zeefbakken

TEREX FINLAY is een wereldleider op het gebied van
productie en distributie van breek-, zeef-, was- en
recyclingmachines, met meer dan zestig jaar ervaring
in het vak.

BREKERS

overslagkranen zijn gekend voor hun kwaliteit, groot
koelvermogen en service toegankelijkheid.

BREKERS

FREESMACHINES
OVERSLAGKRANEN

De EVOQUIP vlakdekzeven uit de Terex groep zijn
een aanvulling op het gamma van Finlay. Deze zijn

ALLU is een belangrijke leverancier op het
gebied van zeefbakken die hydraulisch
aangesloten worden op graafmachines en
wielladers. Deze kunnen zeer wijd ingezet
worden voor tal van toepassingen.

TEREX biedt zowel mobiele als stationaire
wasinstallaties. Er zijn verschillende reeksen
elk met hun eigen grootte en capaciteit.
TEREX biedt tevens een volledig gamma van
vaste breek- en zeefinstallaties aan. Deze
kunnen zowel toegepast worden in steen- en
zandgroeves, als in recyclingtoepassingen.

VLAKDEKZEVEN

TEREX HANDLERS zijn overslagkranen ontworpen
en gefabriceerd in het Duitse Bad Schönborn. Deze

VLAKDEKZEVEN

De vlakdekzeven van TEREX FINLAY zijn
wereldberoemd en staan garant voor kwaliteit.
Niet voor niets zijn de Finlays de meest
verkochte zeefmachines in de Benelux. Op de
foto de zeer populaire 883+.

FAE biedt hoog kwalitatieve mulch- en diepfrezen
aan voor bosbouw, landbouwgrond en wegenbouw.
FAE kenmerkt zich door zware machines met
kwaliteit en vooral een uitermate breed gamma
waarmee telkens een oplossing kan geboden
worden voor ieders specifieke toepassing.

SNELDRAAIENDE
SHREDDERS

BACKHUS maakt eveneens deel uit van
de Eggersmann groep en bestaat uit een
uitgebreid gamma aan compost omzetters.
Naast mobiele tunnelomzetters beschikken
ze over een reeks stationaire omzetters die
werken tussen rijbaan muren of in tunnels.

CHIPPERS

Met vooral TERRA SELECT, maar ook
BRT HARTNER, heeft de Duitse Eggersmann
groep 2 grote troeven op vlak van windzifters
voor allerhande toepassingen.

windzifters

trommel- en sterrenzeven, zowel mobiel als stationair.

OMZETTERS

TRANSPORTBANDEN
TROMMEL- eN
STERRENZEVEN

BRT HARTNER biedt bunkers met walking
floorsystemen, ballistische scheiders en
zakkenopeners aan. Op die manier kan de
Eggersmann groep complete installaties
aanbieden.

JENZ, een familiebedrijf dat inmiddels 97 jaar
bestaat, is in Europa marktleider in professionele
houtchippers. Door het uitgebreid aanbod aan
verschillende rotoren zijn diverse eindproducten
van G30 tot G100 mogelijk. Het aandrijven gebeurt
via tractor, met dieselmotor of stationair met
elektromotor.

Naast chippers heeft JENZ een aanbod
doordachte shredders. Deze multifunctionele
machines kunnen heel wat verschillende
afvalstoffen verwerken zoals groenafval,
biomassa, schors, materiaal voor
biogascentrales, boomwortels, A-hout,
grasbalen, hard plastiek...

zakkenopeners
ballistische scheiders
bunkers

TERRA SELECT, opgericht door de gebr. Farwick en
recentelijk behorend tot de Eggersmann groep, is
een toonaangevende fabrikant van een complete lijn

traagdraaiende
shredders

EGGERSMANN brengt traagdraaiende
shredders op de markt onder de naam
Teuton en Forus. De Teuton-lijn bestaat uit
een shredder met 1 grote rotor van 3 meter
lang met een unieke snijkam die kan ingezet
worden in diverse materialen. Ook Forus
maakt deel uit van het gamma. De kleine
shredder heeft 2 verkleinwalsen.

EDGE biedt een compleet gamma aan
transportbanden met wielen of rupsen,
verschillende soorten bunkers en storthoogtes.
Dit volledig naar wens van de klant.

Ons salesteam: professioneel advies op maat
alexander lindhout

Sjaak van den Berg

EriK DROST

regio West-Nederland
+ 31 (0) 615 05 22 70
alexander@vanlaeckegroup.com

regio Zuid-West Nederland
+31 (0) 646 09 45 26
sjaak@vanlaeckegroup.com

regio's Noord-Nederland, GLD & LIM
+31 (0) 630 99 31 48
erikd@vanlaeckegroup.com

Geoffrey Verzele

Kris Busschaert

regio Vlaanderen
+32 (0) 472 01 16 91
geoffrey@vanlaeckegroup.com

regio's Wallonië & Vlaanderen
+32 (0) 473 89 44 49
kris@vanlaeckegroup.com

NICO VAN COLEN

Kristof Van Laecke

Luc Van Laecke

Sales manager
+32 (0) 477 29 91 86
nico@vanlaeckegroup.com

Zaakvoerder
+32 (0) 474 86 96 08
kristof@vanlaeckegroup.com

Zaakvoerder
+32 (0) 475 46 32 94

Onze vestigingen
Van Bemmel machine import bv (NL)
Vleugelboot 51
3991 CM Houten – Nederland
T. +31 (0) 30 68 68 100
info@vanlaeckegroup.com

Marcom bvba (BE)
Schatting 8
8210 Zedelgem – België
T. +32 (0) 50 55 18 90
info@vanlaeckegroup.com
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Koen Vandenberghe
regio's Wallonië & Luxemburg
+32 (0) 468 19 77 13
koen@vanlaeckegroup.com

