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Woord vooraf
Het nieuwe jaar 2020 heeft zich reeds volop op gang getrokken, wat niet wil zeggen dat wij
als familie Van Laecke toch iedere lezer een gezond, voorspoedig en succesvol nieuw jaar
willen toewensen.
Dertig jaar terug zijn Ingrid en ikzelf zelfstandig begonnen met de overname van een
landbouwmechanisatiebedrijf. Wat door de jaren heen geëvolueerd is van tractoren over
oogstmachines naar industriële groenteoogstmachines, die we nu nog steeds verdelen.
Over het millennium jaar heen, waar alle computers gingen stilvallen en vliegtuigen zouden
crashen, zijn we uitgegroeid tot de huidige vorm van ons bedrijf. Een familiebedrijf met 2
vestigingen waarbij experts @your service geen holle slogan is. Het is een missie waarbij
naast onze gedreven vertegenwoordigers op de verkoopafdeling, vooral onze servicedienst
met de wolfpack onderweg een belangrijk rol speelt.

Luc Van Laecke
Zaakvoerder Van Laecke Group

We zijn fier op onze ervaren, gedreven ploeg mensen die dagelijks voor onze klanten
op alle niveaus ten dienste staan. Deze ploeg willen we waar nodig nog steeds verder
uitbreiden.
Om al deze mooie plannen ook nog daadwerkelijk in een reële vorm te gieten hebben wij
in België geïnvesteerd in een nieuwe site vlakbij onze huidige site in Zedelgem. Dit zal een
grote capaciteitsverhoging qua infrastructuur betekenen met een betere efficiëntie tot
gevolg. De volledig nieuwe inrichting en op maat klaarstomen van magazijn en werkplaats
zal in 2020 een uitdagend project zijn. We verheugen ons om jullie als klant in 2021 te
kunnen verwelkomen in onze nieuwe faciliteit.
Genoeg geschreven nu, voldoende werk en uitdaging in de praktijk om ons mooi
familiebedrijf verder uit te bouwen en de toekomst vol vertrouwen tegemoet te gaan met
ons gemotiveerd team.
Aldus hopen we jullie in 2020 nog beter van dienst te kunnen zijn in deze boeiende tijden.
Veel leesgenot!

In de kijker: Van Laecke Group levert 50ste machine bij Smet Rental
De eerste commerciële contacten tussen Luc Van Laecke en de firma Smet Rental (BE), beiden toen actief in de agrarische sector,
werden reeds in 1995 gelegd. Bijna simultaan begonnen beide firma’s in de recyclagewereld. Luc Van Laecke startte Marcom
Recycling op in 2002 en Smet Rental kocht haar eerste recyclingmachines in 2000. Daar waar Smet Rental de machines eerst nog
voor eigen gebruik kocht, begon men steeds meer machines te verhuren om 9 jaar later, 100% over te gaan naar verhuur. Van Laecke
Group kreeg de eer om de eerste Terex Finlay vlakdekzeef 883 bij Smet Rental te verkopen in 2003. Deze machine leidde naar
Smet Rentals succes en werd de meest frequente machine op de site in Verrebroek. Met de huidige 13 stuks en nog eens 8 extra
Spaleck zeefboxen bezit het verhuurbedrijf naast een betrouwbare machine ook een mogelijkheid in flexibiliteit. Met haar Terex
Finlay aanbod verhuurt Smet Rental de machines in zeer gevarieerde toepassingen, zoals het afzeven van schroot, aluminium, tarwe,
menselijke faecaliën, zeefzand, Argex isolatiekorrels, kolen, cokes tot zelfs ijzererts. Ook bouwde Smet Rental 2 frames, waarbij de
Spaleck zeefboxen als een tijdelijke unit ingezet kunnen worden in een vaste installatie. Met de combinatie van mobiele windzifters
en aparte magneetbanden heeft Smet Rental dus een antwoord op elke gevraagde applicatie.
De 2 recente EvoQuip Colt 1000 vlakdekzeven werden onlangs aangekocht vanwege
de ideale combinatie compactheid en capaciteit. Door haar compacte afmetingen
(3 x 2,5 x 11 m) en haar gering gewicht (21 ton) kan de machine over de autosnelweg
getransporteerd worden. Dankzij de zeefbox van 4,10 x 1,22 m presteert de Colt 1000
uitstekende capaciteiten tot gemiddeld 200 ton/u. Naast deze vlakdekzeven heeft
Smet Rental nog een uitgebreid gamma aan Terex Finlay gridzeven, een Terex Finlay
kaakbreker, Allu zeefbakken, meerdere Terra Select trommelzeven, een Terra Select
sterrenzeef en Terex Ecotec overslagkranen.

Nieuw in het gamma: NEW Eco-tec

Coming soon

Technische Kontaktdagen
in Almere (NL) van
donderdag 11 tot en met
zaterdag 13 juni 2020.

Een Terex Finlay 883+ binnen in de werkplaats bij
Smet Rental ter ombouw naar nieuwe configuraties
voor alweer nieuwe toepassingen.

Foire de Libramont in
Libramont (BE) van vrijdag
24 tot en met maandag
27 juli.

Matexpo Demo Days in
Dour (BE) op zaterdag 5 &
zondag 6 september 2020.

Vakbeurs Recycling
in Evenementenhal
Gorinchem (NL) van
dinsdag 17 tot en met
donderdag 19 november
2020.

Het Duitse NEW Eco-Tec maakt comptacte transportband
droogsystemen voor het drogen van verschillende materialen zoals
biomassa, slib, houtchips, grassen, compost, groenten, fruit en
andere industriële en agrarische bulkgoederen. Wat maakt deze
droogsystemen zo uniek? Het droogsysteem is geïntegreerd in een
zeecontainer. Ze combineren zo kwaliteit met efficiëntie, want de
droger is makkelijk verplaatsbaar en uitbreidbaar door het stapelen
van meerdere containers. Recentelijk kun je voor de modulaire
droogsystemen van NEW Eco-tec terecht bij Van Laecke Group.
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In de kijker: Baars kiest voor elektrisch
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In januari arriveerde de nieuwste aanwinst van de gebr. Baars uit Lijnden (NL) op hun bedrijventerrein. Voor het afzeven van
compost kozen ze voor de elektrische Terra Select TE60. De elektrische trommelzeef uit de Eggersmann groep kan volledig
elektrisch functioneren wanneer het direct op het net (400 volt) is aangesloten. Zowel de bunker, zeeftrommel als transportbanden
worden volledig elektrisch aangedreven. Als er geen stroompunt in de buurt is, kan de machine aangedreven worden door een
geluidsarme Perkins-dieselgenerator van 48kVA en is het brandstofverbruik slechts 5 liter per uur. Het elektrisch werken levert een
aanzienlijke besparing op qua energie- en onderhoudskosten in vergelijking met de traditionele, hydraulische transmissie.

Terugblik: demodag bij De Kock Recyclage
We blikken graag terug naar onze demodag bij De Kock Recyclage, waar we een 50-tal klanten mochten ontvangen. De bezoekers
konden genieten van live demo's van de Terex Finlay I-140 impactbreker, de Terex Finlay 883+ vlakdekzeef, de Stone Washer
SW 1000 en de Eggersmann Teuton Z55. Men kon ook kennis maken met De Kocks vaste sorteerlijn die onder andere bestaat uit
een Spaleck zeefbox en een Terra Select WES80 windzifter.
De Kock Recyclage is gesitueerd in Waver (BE) en is sinds eind jaren '50 uitgegroeid tot de specialist in de streek op vlak van
grond-, wegenis- en afbraakwerken. Met hun uitgebreid wagenpark staan ze klaar voor zowel grote als kleine projecten, zowel
voor de openbare als de private sector.

In de kijker: tweede Teuton voor Ardennes Container/TPrécup
Ardennes Container/TPrécup is reeds 20 jaar actief in de recyclingsector en is gespecialiseerd in het verwerken van glas, voor
zowel de Europese markt als de Noord-Afrikaanse regio. Naast hun containerdienst hebben ze verschillende sorteercentra in
Courtil en Welkenraedt (BE), waar ze allerlei soorten afval verwerken: van papier-karton over hout en plastic tot omvangrijke
artikelen. Daarnaast stellen ze hun machines te huur met of zonder operator.
Na grote tevredenheid over de eerste Eggersmann Teuton Z55 die ze in bedrijf namen, besloten ze om hun machinepark uit te
breiden met een tweede. De Teuton Z55 is een veelzijdige, traagdraaiende shredder die verkrijgbaar is op rupsen of wielen.
De shredder beschikt over een gepatenteerde tegenkam, bestaande uit 19 V-vormige snijkammen, die zich op 10 verschillende
posities t.o.v. de rotor kan positioneren. Er kan gewerkt worden met of zonder korf. Bovendien bestaan er verschillende soorten
korven, waarvan de machine er telkens 2 comfortabel kan transporteren. Door de combinatie van toerental, type gereedschap,
type zeefkorf en de positionering van de tegenkam, kan er op een veelzijdige en kostenefficiënte manier gewerkt worden in
verschillende soorten materiaal.

Afgelopen zomer was de Teuton Z55 van TPrécup
aan het werk te zien tijdens Demo Forest.

De gebr. Baars kozen voor 2 zeeftrommels van 20 x 20 en 10
x 10. De zeeftrommels kunnen snel en eenvoudig gewisseld
worden doordat ze zich hydraulisch uit de machine laten
tillen. Met de grootste trommel van diameter 2.200 mm
behaalt de TE60 een indrukwekkende zeefcapaciteit tot wel
200 m³ per uur.
De gebr. Baars is een familiebedrijf dat reeds 50 jaar
vooruitstrevend bezig is met producten van en voor natuur
en milieu. Hun activiteitenwaaier gaat van transport,
aannemingen, verhuur, verkoop tot groenrecycling. Jaarlijks
verwerken ze met Groenrecycling de Breekhoorn duizenden
tonnen groenafval, waar hun elektrische trommelzeef nog
goed van pas zal komen.

In de kijker: Stone Washer SW 1000 bij Sando Puinrecycling
Eind 2019 heeft de firma Sando Puinrecycling B.V. uit Breda
(NL) een Stone Washer SW 1000 in gebruik genomen.
Voortaan kunnen ze dus op deze manier hun betonpuin een
tweede leven geven. Sando is gekend in Zuid- en MiddenNederland op het gebied van grond- en bouwstoffen.
Naast het produceren van verschillende soorten en maten
granulaten, leveren ze een breed scala aan soorten zand.
Sando richt zich op het hoogwaardiger recyclen van
secundaire bouwstoffen. Het investeren in de Stone Washer
SW 1000 is voor hen dan ook een logisch vervolg op de
uitbreiding van hun activiteiten in combinatie met mobiel
breken.
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 Ateliers Delbeque uit Seilles (BE). Met het waterbad kan je
eenvoudig drijvende delen, zoals plastics, hout en papier, scheiden van zware fractie. De lichte, drijvende fractie wordt door
een borstelband van 800 mm afgevoerd die, afhankelijk van de toepassing, kan uitgevoerd worden met borstels of harken.
Voor de niet-drijvende delen heeft Van Laecke Group een windblower ontworpen die op het waterbad wordt geplaatst en
er zo voor zorgt dat het puin volledig schoon is. De 1 m brede schroef zorgt voor de afvoer van de zware fractie, die bestaat
uit ontwaterd betonpuin en restfractie van slib. De schroef is elektrisch aangedreven met een motor-reductor van 18,5 kW.
Optioneel kan de schroef voorzien worden van slijtdelen om de levensduur te verlengen. De Stone Washer is gebouwd op een
containerchassis en kan getransporteerd worden met een containervrachtwagen met haakliftsysteem, maar kan ter plaatse
ook gemakkelijk verplaatst worden met behulp van een palletbordframe.
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Vacatures

Tweedehands in ons aanbod

z E D E LGE M | bE LGIË

Merk: JENZ

Merk: EvoQuip

Merk: Terex Finlay

Merk: Terex Ecotec

Type: HEM 561 Z

Type: COLT 600

Type: 595

Type: TWH 220

Soort: Chipper

Soort: Vlakdekzeef

Soort: Gridzeef

Soort: Overslagkraan

Bouwjaar: 2015

Bouwjaar: 2019

Bouwjaar: 2015

Bouwjaar: 2015

Uren: 1588

Uren: 135

Uren: 2184

Uren: 3240

Ho ut e n | n eder l a n d

•

Service technieker buitendienst

•

Accountmanager regio noord

•

Technieker binnendienst

•

Servicemonteur

Nieuw bij Van Laecke Group

Wenst u meer informatie? Mail naar info@vanlaeckegroup.com of contacteer ons via +32 50 55 60 18.

In de kijker: FAE MTH-225 bij Jan De Brucker

NATALIE DUMON

BIRGIT HELLEBUYCK

dANNY DEVRIENDT

PIETER DEGRAEVE

ANDY BAERT

NIELS VAN RIJN

HR assistant

Sales coördinator

Spare parts medewerker

Technical support expert

Hulpmecanicien

Servicemonteur

Loon- en freeswerken Jan De Brucker uit Geraardsbergen (BE) investeerde afgelopen jaar in een unieke FAE MTH-225 frees.
In combinatie met zijn Fendt 9-serie trekker heeft hij een sterke tandem waarmee hij verschillende freeswerken in loondienst kan
uitvoeren.
De Italiaanse FAE Group maakt jaarlijks meer dan 2.500 professionele freesmachines. Naast frezen voor bosbouw-toepassingen
hebben ze ook machines voor industrieel gebruik in hun uitgebreid portfolio. Het paradepaardje in die reeks is de Multitask frees.
Zonder voorafgaande bewerkingen kan de MTH frees asfalt, beton en onderfundering breken en in dezelfde beweging stabiliseren.
Omdat de drie bewerkingen in slechts één beweging kunnen gebeuren, is de machine perfect inzetbaar voor het ter plaatse
recycleren van kleinere asfaltbanen. De functie om te breken en stabiliseren tot op een diepte van 50 cm is uniek in de markt.
Dit alles is mogelijk door de gepatenteerde beitels van FAE in combinatie met de unieke, mobiele rotor. Door twee afzonderlijke
frames kan de rotor vanaf grondniveau gestart worden en wordt deze vervolgens in de grond, asfalt of steenslag geduwd. Op deze
manier wordt ook de mengkamer vergroot, waardoor meer volume gemengd kan worden bij het dieper werken en de eindkwaliteit,
onafhankelijk van de diepte, steeds behouden wordt.

dAAN KOMMEREN

RIK Moerkerke

Parts coördinator

Service manager

Dit was 2019!

Met een gestage groei op de verkoopafdeling, is het nodig om de
serviceploeg mee te laten groeien. Hiervoor trok de Van Laecke
Group de 49-jarige Rik Moerkerke aan. Met Riks expertise zal de
technische afdeling een professionele structurering ondergaan en
zullen wij u als klant op organisatorisch vlak nog sneller en
kwalitatiever kunnen dienen.

speciaal ontworpen voor het kleinere zeefsegment.

wasintallaties

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

Deze 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.

STONE WASHER SW 1000
De Stone Washer SW 1000 is een creatie van
Kris Busschaert in samenwerking met Ateliers
Delbeque. Dit containermobiel waterbad kan
eenvoudig drijvende delen, zoals plastics, hout
en papier, scheiden van zware fractie.

VLAKDEKZEVEN

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

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.

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

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

windzifters

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.

OMZETTERS

trommel- en sterrenzeven, zowel mobiel als stationair.

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

SNELDRAAIENDE
SHREDDERS
TROMMEL- eN
STERRENZEVEN

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.

traagdraaiende
shredders

DIAMOND Z heeft als pionier een wereldwijde
reputatie voor de productie van zeer kwalitatieve
tub- en horizontale grinders die ontworpen zijn
voor het verkleinen van hout, groen en afval.
Ze zijn gekend voor hun robuustheid en
het werken aan hoge capaciteit, zelfs met
stoorstoffen. Daarnaast zijn ze eenvoudig te
bedienen en erg onderhoudsvriendelijk.

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 bv (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

