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Kristof Nachtergaele uit Oudenaarde (BE) stelde onlangs hun nieuwe impactbreker in bedrijf. Na hun eerste Terex Finlay I-110 
kozen ze nu voor de Terex Finlay I-120 Rolling Stone, de nieuwste generatie impactbreker met verhoogde capaciteit.  
De 38-ton machine wordt aangedreven door een Scania DC9 Stage IV dieselmotor met 294 kW/400 pk. Als brekerkamer is 
gekozen voor de Terex CR038 met halfopen rotor en volledig hydraulisch instelbare breekplaten. Voor een perfect eindproduct 
is het tevens mogelijk de nieuwe rotorbreker, voor zowel sloop- als recyclingtoepassingen, te voorzien van een nazeef en een 
terugvoerband. In deze RS-uitvoering weegt de machine dan 49 ton. 

Met de Rolling Stone kan de Van Laecke Group een specifieke impactbreker aanbieden speciaal geconfigureerd voor 
toepassingen in de recyclingsector. Terex Finlay bouwde dan ook, in samenwerking met het technische team van de 
Van Laecke Group, 11 recycling features in haar nieuwe impactbreker.

Op de voorpagina: Terex Finlay I-120 Rolling Stone - LET IT ROCK
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Rik Moerkerke 
Service Manager 

Sedert november vorig jaar maak ik deel uit van de Van Laecke Group. Een goed half 
jaar terug nam ik de rol op van Service Manager.  

Het aantal machines is in stijgende lijn en logischerwijze volgt de service-afdeling.  
We investeren in het aantrekken van bijkomende technische medewerkers.  
Op zich is dit al een hele uitdaging en eenmaal aan boord moeten deze nieuwelingen 
na een inloopperiode u, tot grote tevredenheid, kunnen bedienen en adviseren 
omtrent uw machines.

We maken deze groei door terwijl we onze dagelijkse dienstverlening verder 
uitvoeren. De nieuwe medewerkers integreren komt dan ook grotendeels bovenop 
het dagelijks werk van onze ‘ervaren rotten’. Ik kan hen alleen maar dankbaar zijn om 
zich te ontfermen over onze nieuwste aanwinsten. Ook ik heb het geluk nog dagelijks 
bijkomende kennis te kunnen opdoen.

De voorbije periode heb ik vooral meegedraaid op de technische dienst in de 
dagelijkse flow zoals werkvoorbereiding. Het was ongetwijfeld zeer leerrijk om de 
bestaande processen aan den lijve te kunnen ondervinden en ook de minpunten 
hierin te ontdekken. 

Er ligt ongetwijfeld een grote uitdaging om alle flows te uniformiseren en lean te 
maken. De intentie om over te schakelen naar een nieuw ERP-systeem zal een grote 
trigger zijn om kritisch na te denken over huidige processen.  Dit gecombineerd met 
de nieuwe locatie en de versterking van onze technische ploeg moet ervoor zorgen 
dat we in de toekomst nog meer ‘experts@your service’ kunnen worden.

Het worden boeiende tijden en werk bij de vleet, maar zo heb ik het graag.

Veel leesplezier!

1. De tweede generatie I-120 beschikt over een grote, hydraulisch verstelbare bunker van 8 m³ met heavy-duty vibrerende 

invoerband (VGF). Optioneel kan men kiezen om wingplates op de voedingsbunker te plaatsen om het laden van de machine aan 

de kopzijde mogelijk te maken.

2. Er kan gebruik gemaakt worden van de afzonderlijke voorafzeving van 2,4 m lang op 1,2 m breed om een grote hoeveelheid fijn 

materiaal te kunnen verwerken en zo de breekkamer maximaal te ontlasten. Deze voorafzeving kan in verschillende uitvoeringen 

zoals vingers, bofor bars of punchplate worden geleverd.

3. In het hart van de breker vindt men een zware rotor van 1033 op 1100 mm. Door deze zware uitvoering kan er meer energie 

ontwikkeld worden tijdens het breken, waardoor ongekende capaciteiten gehaald worden.

4. Opstart van deze zware rotor gebeurt probleemloos met de speciaal ontwikkelde Desch Revox koppeling, zonder overbodige 

slijtage aan de koppeling of de riemen.

5. De rotor werd optimaal gepositioneerd in het brekerhuis waardoor het materiaal en vooral ook ijzer makkelijk door de breker gaat.

6. De trilgoot onder de breker werd op een hoek van 14° geplaatst om een snelle evacuatie van het gebroken en het by-pass 

materiaal te garanderen.

7. Boven de hoofdtransportband werd een speciaal ontworpen tunnel gebouwd om te voorkomen dat metaal en wapening zich vast 

haakt onder het motorcompartiment.

8. De vlakke, 1300 mm brede hoofdtransportband heeft een dubbele hydraulische aandrijving om hoge tonnages aan te kunnen en 

toch een goede werking van de magneet te kunnen garanderen.

9. De hoofdtransportband kan hydraulisch zakken om eventuele blokkades los te krijgen.

10.

11.

Blower units op de RS versie zorgen voor het verwijderen van de lichte delen uit de overmaat van de zeefbox.

Bijkomend voorziet de Van Laecke Group ook de mogelijkheid om een eigen permanente magneet te voorzien voor een nog betere 

verwijdering van het ferro materiaal. 

Tweedehands in ons aanbod

Merk: Terra Select

Type: HKS 5

Soort: Sterrenzeef

Bouwjaar: 2014

Uren: 433

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

Merk: Terex Finlay

Type: I-110 RS

Soort: Impactbreker

Bouwjaar: 2013

Uren: 4369

Merk: Terex Finlay

Type: I-130 RS

Soort: Impactbreker

Bouwjaar: 2010

Uren: 5500

Merk: JENZ

Type: BA 915 D

Soort: Shredder

Bouwjaar: 2018

Uren: 1300

BY VAN LAECKE GROUPDESIGNED



Van Iersel uit Biezenmortel (NL), opgericht in 1947, is net zoals de Van Laecke Group 
een echt familiebedrijf. Van oorsprong startte Van Iersel als loonbedrijf en is later via 
cultuurtechnische werken begonnen met de inname van groenafval. Mede door het 
stort- en stookverbod van groenafval begin jaren negentig zijn ze inmiddels uitgegroeid 
tot een van de grootste groenafvalverwerkers van Nederland. Sinds 2000 richt het bedrijf 
zich uitsluitend op inzameling en verwerking van groenafval. Groenafval afkomstig van 
openbare, particuliere en professionele bronnen wordt verwerkt tot compostproducten 
met een hoge kwaliteit. In hun vier vestigingen in Biezenmortel, Deurne, Gilze en 
Ravenstein wordt jaarlijks circa 200.000 ton groenafval verwerkt tot compost en 
biomassa.

De belangrijkste machine in het proces om van een afvalproduct een hoogwaardige 
bodemverbeteraar/kwaliteitscompost te maken is de Backhus compostomzetmachine. 
Net na het verkleinen van het groenafval en het bijvoegen van gras en blad, gaat de 
Backhus in actie om het materiaal te homogeniseren en op rillen te plaatsen.  
Deze rillen worden in de beginfase drie maal per week omgezet met de Backhus 
rillenomzetter. Later in het proces worden deze rillen op de tafel gezet en met de 
Backhus 11.30 tafelomzetter omgezet, totdat de compost na ongeveer drie maanden 
klaar is om afgezeefd te worden.

De afgelopen 20 jaar investeerde Van Iersel in zes Backhus machines waarvan vier 
rillen omzetters en twee tafelomzetmachines. Hierbij is Van Iersel dan ook een van onze 
trouwste Backhus gebruikers in Nederland. 

Sinds vele jaren is Algemene Bosbouw Vandervelden uit Hamont-Achel (BE) een trouwe JENZ-klant. Tot voor kort waren er 

reeds acht verschillende JENZ-machines in gebruik en recent werd via subdealer Evax Bv opnieuw een chipper afgeleverd.

Dit keer koos Paul Van der Velden voor het type JENZ HEM 820 DL. De houtversnipperaar met een enorme capaciteit en een invoer tot 

82 cm is gebouwd op een rupsonderstel en voert de chips af via een extra lange afvoerband. Opmerkelijk op deze machine is de nieuwe 

D1-rotor die een grove chip produceert, zo is het mogelijk om een alternatieve houtstroom te verwerken tot OSB-platen. Dit gebeurt op 

vraag van de firma Norbord, waar de machine op de site in Genk continue zal draaien. Eind dit jaar breiden ze hun machinepark uit met 

hun negende JENZ chipper en kozen de specialisten bij bosbedrijf Van der Velden voor een aftakas-aangedreven JENZ HEM 583 Z.

In de kijker: achtste chipper voor Algemene Bosbouw Vandervelden
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In de kijker: kwaliteitscompost met Backhus omzetmachines

De firma Hector Van Moer & Zonen is een warm familiebedrijf die 
reeds meer dan 25 jaar gespecialiseerd is in grond-, afbraak-, 
riolerings-, sanerings- en omgevingswerken. Daarnaast kun 
je bij hen terecht voor totaalprojecten of het huren van 
containers. Stijn Van Moer is reeds de derde 
generatie mee aan het roer, gesteund 
door z’n ouders, Dirk en Ingrid, en hun 
gedreven team van 50 medewerkers.

Primeur: eerste Terex Finlay TC-80 in België

De firma Hector Van Moer & Zonen uit Melsele (BE) investeerde onlangs in hun eerste Terex Finlay 
transportband. Deze TC-80, speciaal in de bedrijfskleuren van Van Moer gelakt, is uitgerust met een extra 
grote capaciteits-bunker en Chevron transportband. Dit om zowel verkleind afvalhout van de JENZ BA 725 
shredder, steenpuin van hun breker, als afgezeefde grond van de Terra Select T50 trommelzeef te  
stockeren tot 9 meter hoogte. Met deze investering wordt een wiellader overbodig tijdens  
het stockeren en worden zo veel operatoruren en brandstof uitgespaard. De aankoop van  
deze nieuwe Terex Finlay is dan ook een bekroning op de jarenlange samenwerking  
tussen Hector Van Moer & Zonen en de Van Laecke Group.

In de kijker: ALLU dealer of the year

Tijdens de dealer days van ALLU mocht de Van Laecke Group voor 
de tweede maal de award voor 'dealer of the year' in ontvangst 
nemen. Deze prijs is een bekroning voor het ganse team die elke 
dag in de weer is om onze drijfveer waar te maken 'een tevreden 
klant die een uitstekende service krijgt'. 

Edwin Van Iersel is tevreden  
met zijn kwaliteitscompost.
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In de kijker: ZEEFVERHUUR.NL breidt verhuurpark uit

ZEEFVERHUUR.NL uit Best (NL) is reeds jaren een klinkende naam op de Nederlandse verhuurmarkt. Het bedrijf heeft zich 
gespecialiseerd in de verhuur van diverse soorten zeefmachines die zowel in de recyclingbranche als in de grond-, weg- en 
waterbouw worden ingezet. Naast hun huidige Terra Select trommelzeven, kozen ze ervoor om hun verhuurassortiment uit te breiden 
met de 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 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, leemhoudend zand, freesasfalt, kolen, spoorballast of ijzererts. Daar waar de conventionele zeefmachines het laten afweten 
en gaan dichtslibben, gaat deze machine verder.

Het ontwerp van de Triple Shaft-zeefbox bestaat uit 3 assen. Door het samenspel van de assen met verschillende gewichten maakt 
de box een ovale beweging om een agressieve actie te genereren. Hierdoor wordt verstopping en dichtslibben van de zeefmatten 
verminderd om uiteindelijk een kwaliteitsproduct met een hoge tonnage-output te leveren. Door de hoge amplitude van de zeefbox 
kunnen zwaardere stenen verwerkt worden. Hierdoor kunnen ook grovere maten met behoud van amplitude en productie worden 
afgezeefd. Deze veelzijdige schudzeef is uitgerust met een CAT 4.4 stage IIIA en tevens voorzien van een elektrische aandrijving zodat 
de machine aan het stroomnet gekoppeld kan worden.

Primeur: zwaarste ALLU zeefbak in het gamma voor Windey

De Van Laecke Group leverde onlangs, in samenwerking met  
Van Haute Landbouwmachines, een ALLU DH 4-23 TS 16 bij de firma 
Windey uit Hamme (BE). De unieke zeefbak onderscheidt zich door 
zijn grootte en capaciteit. De DH 4-23 TS 16/32 wordt gemonteerd 
op een 50 ton rupskraan om grond af te zeven. Dit vormt samen een 
imposante combinatie met een hoog rendement, die weinig ruimte 
neemt op werven. Windey was overtuigd van de topkwaliteit van  
ALLU na een geslaagde demo in zeer moeilijke leem/klei grond. 
Bovendien kan deze zeef snel van 16 naar 32 mm worden omgebouwd 
dankzij het gepatenteerde TS-systeem.

Het Finse ALLU maakt al meer dan 25 jaar zeef- en breekbakken en is  
hierin duidelijk markleider.  ALLU onderscheidt zich door zijn hoge kwaliteit  
en gepatenteerde oplossingen die onmiskenbaar een groot voordeel geven aan de klanten. Op basis van uw machine (een graafmachine 
van 4 tot 160 ton of een wiellader van 2 ton tot maximaal 90 ton) kunnen wij voor uw toepassing altijd de meest geschikte ALLU adviseren.
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Vacatures
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• Service technieker buitendienst

• Technieker binnendienst

• Allround monteur

• Meewerkend voorman / werkvoorbereider

Keeping our experts and you safe!

Nieuw bij Van Laecke Group

Op 1 juni mochten we Thierry 
Meeuwsen verwelkomen als nieuwe 

vertegenwoordiger. Net 50 kaarsjes 
uitgeblazen, zal hij de klanten 

bedienen in Zuid-West en midden 
Nederland. U kan hem contacteren 
via thierry@vanlaeckegroup.com of 
op het nummer +31 (0) 615 05 22 70.

Naast Thierry komt Martijn  
Mulder ons sales team versterken.  
Deze sympathieke 34-jarige Drent 
staat voor de klanten in Noord-
Nederland klaar met advies op 
maat. Neem contact met hem op via  
martijn@vanlaeckegroup.com of op  
het nummer +31 (0) 653 90 64 06.

Kurt Vandroemme
Spare parts medewerker

William Klutz
Parts & logistiek 
 coördinator

Robin Decorte
Technical support expert

Om onze medewerkers voldoende te 
beschermen, gaven we iedereen een 

Corona Safety pakket. 

Experts@your service, geen holle slogan voor de Van Laecke Group! Daarom blijven wij ook in deze onzekere tijden onze service 
garanderen. We stellen de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten voorop en roepen volgende maatregelen in het leven:

• Onze medewerkers zijn beschikbaar via mail of telefonisch. We vragen met aandrang 
om onze kantoren niet te betreden. Indien je ons toch een bezoek wenst te brengen, 
maak dan vooraf een afspraak met een van onze medewerkers. Volgende maatregelen 
gelden tijdens een bezoek:

 -   Was je handen bij aankomst en vertrek.

 -   Hanteer de correcte nies- en hoestetiquette

 -   Blijf thuis als je ziek bent

 -   Vermijd handen geven

 -   Respecteer de regels van social distancing en houd steeds 1,5 meter afstand

• Onderdelen kunnen per mail of telefonisch besteld worden. In samenspraak met de 
medewerkers van onze parts afdeling kunnen deze afgehaald worden.

• Onze buitendienst is opnieuw volledig beschikbaar, op voorwaarde dat er rekening 
gehouden wordt met de nodige sociale afstand.

Wij danken u alvast voor uw medewerking en begrip. Stay safe!
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STONE WASHER SW 1000

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.

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.

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.

TEREX HANDLERS zijn overslagkranen ontworpen en 
gefabriceerd in het Duitse Bad Schönborn. 
Deze overslagkranen zijn gekend voor hun kwaliteit, 
groot koelvermogen en service toegankelijkheid.

De EVOQUIP vlakdekzeven uit de Terex groep zijn 
een aanvulling op het gamma van Finlay. Deze zijn 
speciaal ontworpen voor het kleinere zeefsegment.

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.

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+.

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. 

V
L

A
K

D
E

K
Z

E
V

E
N

V
L

A
K

D
E

K
Z

E
V

E
N

Z
e

e
f

b
a

k
k

e
n

w
a

s
in

t
a

l
l

a
t

ie
s



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.
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TERRA SELECT, opgericht door de gebr. Farwick en 
een onderdeel van de Eggersmann groep, is een 
toonaangevende fabrikant van een complete lijn 
trommel- en sterrenzeven,  zowel mobiel als stationair.

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

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.

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

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.

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... 
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LIKE US!

Marcom bv (BE)
Schatting 8 
8210 Zedelgem – België
T. +32 (0) 50 55 18 90 
info@vanlaeckegroup.com

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

Martijn mulder
Regio Noord-Nederland 
+ 31 (0) 653 90 64 06
martijn@vanlaeckegroup.com

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

Luc Van Laecke
Zaakvoerder
+32 (0) 475 46 32 94

Geoffrey Verzele
Regio Vlaanderen 
+32 (0) 472 01 16 91 
geoffrey@vanlaeckegroup.com

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

Koen Vandenberghe
Regio's Wallonië & Luxemburg 
+32 (0) 468 19 77 13 
koen@vanlaeckegroup.com

w w w .v a n l a e c k e g r o u p. c o m

EriK DROST
Regio's Zuid-Oost Nederland
+31 (0) 630 99 31 48
erikd@vanlaeckegroup.com

Sjaak van den Berg
Key accounts Nederland
+31 (0) 646 09 45 26
sjaak@vanlaeckegroup.com

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

Ons salesteam: professioneel advies op maat

Onze vestigingen

WE ARERECYCLING

THIERRY MEEUWSEN
Regio Zuid-West & midden Nederland
+ 31 (0) 615 05 22 70 
thierry@vanlaeckegroup.com


