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Garantie coördinator

Toen ik na wat omzwervingen in januari 2007 bij Luc en Ingrid in dienst kwam als technisch magazijnier 

bij Van Laecke Luc bvba waren we nog met een relatief klein (maar zeer enthousiast) team.  

Mijn functie op dat moment was hoofdzakelijk het magazijnbeheer en de Van Laecke Machines  

opvolgen. Samen met enkele van onze techniekers, Marnix en Davy, stond ik in voor de Ploeger 

oogstmachines en de graafmachines van Hyundai en Schaeff. 

Toen al was de stap genomen in de recyclingsector met onze tweede firma Marcom bvba, maar de 

grote groei is gekomen na de overname van onze Nederlandse vestiging Van Bemmel Recycling, waar 

hoofdzakelijk topmerken in de houtrecyclage voor de Benelux werden verkocht en onderhouden. Na de 

overname van Van Bemmel Recycling werd er beslist om de Belgische klanten vanuit onze vestiging in 

Zedelgem te bedienen zodat zij, dankzij de kortere afstand, van een snellere service konden genieten.

Dit was ook de aanzet van een sterke groei in alle afdelingen van ons bedrijf in het aantal collega’s, want  

de recycling kende een zeer sterke opmars. Ondertussen is onze merkenportefeuille en personeels-

bestand sterk uitgebreid zodat wij aan onze klanten een zo compleet mogelijk gamma en diensten in de 

recycling kunnen aanbieden.

Wegens deze grote groei en voortdurend plaatsgebrek werd er door de familie beslist om een 

nieuwe locatie te zoeken waar al onze diensten en machines op één adres kunnen staan en werken.  

Een opportuniteit deed zich een tijdje terug voor in de mogelijke aankoop van de voormalige site van 

“Superia Radiatoren” in Zedelgem en de aankoop werd ondertussen reeds beklonken. Aan de verhuis 

wordt ondertussen achter de schermen druk gewerkt, want dat dit een grote uitdaging wordt, hoef ik niet 

te vertellen. 

Nadat we de nodige versterkingen hadden aangetrokken in het magazijn, was het tijd voor een volgende 

uitdaging in mijn loopbaan. Sedert april dit jaar ga ik, samen met mijn collega’s van de technische 

dienst in België en Nederland, voor de ganse Van Laecke Group de garantiegevallen behandelen bij 

onze leveranciers. Het is voor mij een grote uitdaging om hierin een gestroomlijnd verhaal te maken.

Nu zijn we ondertussen reeds meer dan 14 jaar verder en mogen we allemaal met trots terugkijken op 

wat een sterk verhaal blijkt te zijn.

Veel leesgenot,

Freddy

Experts @ your service is geen loze 

slogan bij de Van Laecke Group.  

Na een lange periode van research 

en ontwikkeling brachten ze 4 jaar 

geleden de Stonewasher SW1000 op de 

markt. Een waterbad geoptimaliseerd 

door Van Laecke Group breek- en 

zeefspecialist, Kris Busschaert in 

samenwerking met constructiefirma 

Ateliers Delbeque. Het waterbad 

wordt gebruikt voor het scheiden 

van drijvende delen uit steenpuin.  

Naast de SW1000, brengt de Van Laecke 

Group nu de grotere XL-versie op de 

markt. Een unieke machine die een grote 

verscheidenheid aan producten kan 

behandelen zoals steen- en betonpuin, 

containerafval, groenafval, biomassa, …

UNIEK OP DE MARKT

De machine is technisch doordacht met oog 
voor kwaliteit. Het vervuilde, inkomende  
materiaal wordt in het water gegooid waarbij 
de drijvende delen worden verwijderd door 
middel van een 2.000 mm brede dwarsband, 
die uitgerust is met borstels of harken.  
De zinkende delen worden uit het water 
getrokken en ontwaterd via een schroef.  
De schroef heeft een diameter van 1 meter 
en is 9.732 mm lang en vervaardigd in slijtvast 
staal. Aan de onderzijde van de schroef is 
een onderhoudsvrij lagersysteem en aan 
de bovenzijde een versterkt lager voor het 
opvangen van de neerwaartse trekkrachten 
van de schroef. Aangezien er met een schroef 
in plaats van een uitvoerband gewerkt wordt, 
voorkom je slibophoping of stenen die in de 
uitvoerband terechtkomen. In tegenstelling 
tot ontwerpen waarbij de zware fractie 
dus met een band wordt afgevoerd, is deze 
installatie vrijwel ongevoelig voor blokkades.

De combinatie compactheid, laag verbruik 
en een hoge capaciteit met een kwalitatief 
eindproduct als resultaat is uniek in de markt. 
Ondanks het lage verbruik aan elektriciteit en 
water, kunnen fracties tussen 6 mm en 120 
mm verwerkt worden met een grote capaciteit 
tot 120 ton/uur, afhankelijk van de fractie.

Daarnaast blinkt de Stonewasher SW1000 XL 
uit met haar beluchtingssysteem waarmee 
een luchtwerveling in het water gecreëerd kan 
worden, voor een unieke scheiding van licht 

en zwaar materiaal. Hierbij is het luchtdebiet 
in het water regelbaar om zo gecontroleerd 
de drijvende fracties naar boven te stuwen. 
Sinds kort is in optie ook een windblower of 
windzifter op de invoer van het materiaal 
mogelijk. Zo kan een eerste voorscheiding 
gebeuren om de werking op niet-drijvende en 
niet-steenachtige materialen te verbeteren. 
Mocht de aanvoer van water onvoldoende 
zijn om de schommelingen in het waterniveau, 
die voorkomen bij ongelijkmatige voeding, 
op te vangen, dan kan er optioneel een 
extra watertank met zware pomp worden 
gemonteerd op de installatie om deze 
schommelingen op te vangen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Er is tevens gedacht aan het bedienings-
comfort. De kuip is vervaardigd in 
gegalvaniseerd staal en kan in vijf delen 
vervangen worden als slijtage onderdeel. 
De onderste twee delen van de kuip zijn 
voorzien van een luik en de schroef kan 
omgekeerd draaien, zodat bij een blokkering 
de schroef makkelijk gereinigd kan worden. 
Op het chassis zijn kokers aangebracht 
om de machine eenvoudig te kunnen 
verplaatsen met een palletbordframe  
(250 mm x 100 mm). Daarnaast is sturing 
voorzien van frequentiedrives om de 
schroef, de borstelband en de ventilator 
van de windzifter op de juiste snelheid 
te regelen zodat de machine kan 
ingesteld worden om ieder verschillend 
te wassen product te kunnen verwerken.  
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Het Finse ALLU maakt al meer dan 
25 jaar zeefbakken in allerlei types 
en uitvoeringen voor graafmachines, 
wielladers en schrankladers. Naast 
het aanbod zeefbakken, vult ALLU haar 
gamma aan met een serie breekbakken 
voor graafmachines van 10 tot 35 ton. 
De ALLU crusher maakt het mogelijk 
om zonder extra transportkosten, 
zeer eenvoudig materiaal te breken 
op de werf en te hergebruiken.

De robuuste breekbak is ontworpen om 

efficiënt te zijn in elke situatie. De zijkanten 

van de breker zijn recht en de kantelplaat is 

schuin, waardoor de breekbak eenvoudig te 

vullen is en ook langere stukken gebroken 

kunnen worden. Bij het ontwerp van de bak 

werd rekening gehouden met de nodige 

afschermingen van de bewegende delen.

  

Zo werden het vliegwiel en de riem-

aandrijving aan de binnenzijde van de unit 

geplaatst om ze te beschermen tegen slijtage.

Ook het ontwerp van de kaken is uniek. 

Dankzij de excentrische kaakbeweging is er 

een constante stroom van materiaal waardoor 

er hoge capaciteiten kunnen behaald 

worden.  Daarnaast kunnen de kaken in 

de breker in beide richtingen bewegen, 

wat vastlopen of brugvorming

tegengaat, zelfs bij natte materialen.

Er werd heel wat 

aandacht besteed aan 

gebruiksvriendelijkheid. 

Door middel van het 

verstellen van een 

simpele pin, 

letterlijk maar twee minuten werk, kun 

je makkelijk en snel de korrelgrootte van 

het eindproduct veranderen. Er zijn 16 

verschillende afstellingen mogelijk op de drie 

modellen uit de Crusher-reeks waarbij het 

mogelijk is om een gebroken granulaat 

te behalen van 0-16 tot 0-200 mm.

Z e e r  e e n v o u d i g 
b r e k e n  o p  d e  w e r f 

-
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Groenrecycling Wolfshagen BV uit 
Hasselt (NL) is al jaren actief in het 
afvoeren en verwerken van groenafval. 
Wolfshagen Groenrecycling verwerkt 
jaarlijks 60.000 ton groenafval, gras 
en snoeiafval tot compost. 75% van 
deze geproduceerde compost wordt 
toegepast als bodemverbeteraar in de 
landbouw.

Na grote tevredenheid van hun eerste 

AZ660 en hun tweede JENZ BA 725 was de 

keuze voor een nieuwe JENZ BA 926 snel 

gemaakt voor de familie van der Weerd, 

eigenaar van Wolfshagen Groenrecycling. 

De BA 926 is de opvolger van de bekende BA 

725. Duitse degelijkheid, bedieningsgemak 

en het hoge niveau van afwerking waren 

voor van der Weerd doorslaggevend bij 

de keuze voor JENZ.  De shredder wordt 

op het bedrijf gebruikt voor het verkleinen 

van alle inkomende groenstromen met 

in de hoofdzaak gras en snoeiafval.

De nieuwe sneldraaiende shredder heeft 

een rotor met diameter 1.040 mm, een grotere 

inlaatopening van 900 mm hoog en 1.500 mm 

breed en heeft een vrije invoerlengte van 

4.400 mm. Met de GFA-functie is het mogelijk 

om de snelheid van de invoerband aan de 

rotorsnelheid automatisch aan te passen.

Om een goed eindproduct te maken, heeft 

de verkleiner nu een zeefkorf uit twee 

delen in plaats van één deel, zodat deze 

makkelijker gewisseld kunnen worden. 

Afhankelijk van de openingen van deze 

zeefdekken wordt het gewenste product 

gemaakt. De korven wisselen wordt door het 

Easy Change System kinderspel en kan door 

slechts één operator uitgevoerd worden.

De machine bedienen gebeurt met 

het nieuwe Easy2touch bedienings-

scherm met afstandsbediening, dat 

erg gebruiksvriendelijk is. Dankzij de 

afstandsbediening kan de machinist de 

shredder gemakkelijk bedienen vanuit zijn 

kraan of wiellader. De afstandsbediening kan 

ook meldingen vanuit de shredder ontvangen 

waardoor de machinist de shredder 

vanuit zijn cabine goed kan monitoren. 

Verder werd de verkleiner geleverd met 

een landbouwkenteken, dit vooral omdat 

hoofdzakelijk in een kleine regio rond 

Hasselt (NL) gewerkt wordt en de shredder 

van A naar B verplaatst wordt met een 

tractor. Met de huidige wijziging van de 

kentekenplicht voor landbouwvoertuigen in 

Nederland is de shredder wel voorzien van 

een kenteken in de zogenaamde categorie 

R - landbouwaanhangwagen.

Deze JENZ verkleiningsmachine is 

ontwikkeld voor het verkleinen van 

groenafval, boomschors, boomstammen, 

boomwortels en sloophout.

C A PA C I T E I T S M A C H I N E  V O O R  D E  G R O E N S E C T O R



C O M PA C T E ,  V E E L Z I J D I G E  V E R K L E I N E R

Met de Eggersmann Forus SE250 heeft  
Van Laecke Group een multifunctionele 
en compacte shredder in huis.  
De langzaamdraaiende shredder 
heeft twee rotoren die onafhankelijk 
van elkaar met hun individuele 
rotatiesnelheid kunnen draaien, 
hetzij voorwaarts of achterwaarts. 
Deze eigenschap, gecombineerd met 
de mogelijkheid van verschillende 
breekbalken onder de rotoren, laat 
toe de machine in te zetten in een 
grote waaier van toepassingen, 
zoals groenafval, huisafval, AB-hout, 
sloopafval, elektroschroot, asfalt, 
aluminium en glas.  

Een nieuwe highlight op de machine is 

de A5R-breekbalk, die een eindproduct 

van 120-500 mm toelaat met prestaties 

van 15 tot 20 ton/uur, afhankelijk van het 

invoermateriaal en de gewenste eindfractie. 

Hiermee produceert de Forus niet alleen 

voorverkleind materiaal, maar ook een 

eindproduct in slechts één doorgang. 

De breekbalken kunnen hydraulisch 

naar beneden zakken, waardoor ze erg 

makkelijk te vervangen zijn door een ander 

type in geval van een andere toepassing. 

De gereedschappen gaan tot 750 bedrijfs-

uren mee en de onderhoudsintervallen 

zijn lang. Net zoals de grotere broers, de 

Teuton Z50 en Z60, is deze traagdraaier 

dus ook zeer comfortabel in onderhoud. 

De brede afvoerband heeft een 

afvoerhoogte van 3.662 mm en kan zo 

rechtstreeks in een container lossen. 

Metalen worden verwijderd door de 

magneetband die hydraulisch aanpasbaar  

is in hoogte volgens het materiaalvolume.

De verkleiner is verkrijgbaar met diesel- 

of elektromotor en kan zowel met rupsen 

of haaklift verkregen worden. Wie de 

haafkliftversie neemt, zal vrij snel het  

comfort van 'just pick up and go' ervaren. 

In optie is ook de liftas en kogeladapter 

mogelijk, waarmee de machine zich heel 

simpel met bijvoorbeeld een wiellader laat 

verplaatsen op de werf. Naast de mobiele 

versie is de  Forus ook beschikbaar stationair 

en volledig elektrisch aangedreven.
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Onlangs werd  bij Verhegge Marc  BV 
uit   Zedelgem (BE) een Terex Finlay 
J-1170AS kaakbreker uitgeleverd.  
De machine is speciaal ontwikkeld 
voor recyclingtoepassingen en biedt 
de flexibiliteit  van een breek- en 
zeefinstallatie op één machine.   

De 54-ton kaakbreker wordt aangedreven 

door een Scania DC9 dieselmotor met 

257 kW/345 pk en beschikt over een 

voedingsbunker van 9 m³ waarvan de 

verhogingen volledig hydraulisch inklapbaar 

zijn voor transport. In de bunker is een 

onafhankelijke voorafzeving geïntegreerd 

met een verlengde zijuitvoerband, standaard 

met een opening van 75 mm en een net 

van 38 mm, maar kan aangepast worden 

naar de specifieke wensen van de klant.

De breekkamer van 1.100 x 700 mm is 

hydrostatisch aangedreven en kan voor 

verschillende toepassingen (bv. sloopafval) 

ingesteld worden. Instelling van de 

kaken gebeurt hydraulisch waardoor dit 

snel en met minimale stilstandtijd kan 

gebeuren. Bij een blokkering kunnen 
de kaken omgekeerd draaien, zodat het 
brekerhuis makkelijk gereinigd kan worden. 

Een hydraulisch regelbare deflectorplaat 
beschermt de 1.000 mm hoofdtransportband 
tegen ijzer. Om te voorkomen dat metaal 
en wapening zich vasthaken, loopt de 
hoofdtransportband in een gesloten tunnel.

Voor een perfect eindproduct is de 

kaakbreker uitgerust met een heavy duty 

magneetband en een nazeef van 2,44 x 

1,52 m met zijband om de overkorrel-

productie apart te stockeren. De nazeef is 

afneembaar voor een verhoogde flexibiliteit 

en beschikt over een easy lowering system 

om zeer eenvoudig de netten te wisselen.

De veelzijdigheid en de capaciteit zorgen 

ervoor dat de J-1170AS perfect inzetbaar 

is in steengroeves, mijnbouw en sloop- en 

recyclingtoepassingen.

C O M B I N A T I E  B R E E K -  E N  Z E E F I N S TA L L A T I E

De breekbalk kan hydraulisch 

zakken en is daardoor 

comfortabel te vervangen.



n i e u w  i n  h e t  g a m m a 

Ecohog, een Iers familiebedrijf, is wereldwijd actief met 
meer dan 30 jaar ervaring in machines voor de afval- en 
recyclagesector. Met haar windzifters en magnetische 
scheiders heeft Ecohog machines met de meest efficiënte 
scheidingstechnologieën op de markt. De machines zijn 
zowel in mobiele als stationaire uitvoering verkrijgbaar 
en kunnen opgebouwd worden in nieuwe of bestaande 
verwerkingsinstallaties. Daarnaast bieden ze ook picking 
stations aan. Met haar expertise wordt elke Ecohog-unit op 
maat gemaakt om aan de specifieke behoeften van de klant 
te voldoen.

ProStack, een merk van de Terex groep, biedt een uitgebreid 
porfolio van producten voor bulkmateriaalbehandeling en 
productvoorraad. De belangrijkste markten en toepassingen 
zijn onder meer aggregaten, mijnbouw, recycling, landbouw, 
havens, terminals en vele andere industrieën voor het 
verwerken van bulkgoederen. Het ProStack gamma bestaat 
uit de Ranger serie transportbanden op rupsen, de Telson 
telescopische transportbanden, Hornet mobiele bulk ontvangst 
feeders en de Manta hoppers. Ze zijn allemaal ontworpen met 
een groot aantal opties om deze machines aan te passen aan 
de eisen van de klant.
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V I A  D E  Z O N  N A A R  G E C E R T I F I C E E R D E  K E U R C O M P O S T

Westra Groenrecycling, gevestigd 
in het Friese Harlingen (NL), heeft 
recent de gebouwen op hun terrein 
voorzien van zonnepanelen. Met de 
panelen wordt op een heldere dag 
voldoende stroom opgewekt om met 
hun Terra Select TE60 trommelzeef 
volledig elektrisch te werken. 

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. 

Het elektrisch werken levert een 

aanzienlijke besparing op qua energie- 

en onderhoudskosten in vergelijking met 

de traditionele hydraulische transmissie. 

Op deze manier kan er op een duurzame, 

milieuvriendelijke manier keurcompost 

gezeefd worden. 

Als er geen stroompunt in de buurt is, kan 

de machine aangedreven worden door 

een geluidsarme Perkins-dieselgenerator 

van 48 kVA en is het brandstofverbruik 

slechts 5 liter per uur. Voor Westra 

een groot voordeel, want de hybride 

zeefmachine wordt ook verhuurd en kan 

dus ook aan de slag op locaties waar geen 

stroomvoorziening is.

De machine is uitgerust met meerdere 

trommels met maten 15 x 15, 20 x 20, 30 x 30 

en 40 x 40. De zeeftrommels kunnen snel en 

eenvoudig gewisseld worden doordat ze 

zich hydraulisch uit de machine laten tillen. 

Dankzij de grote trommeldiameter van 

2.200 mm behaalt de TE60, afhankelijk 

van omstandigheden en zeeffractie, een 

indrukwekkende zeefcapaciteit tot wel 200 

m³ per uur.

Westra Groenrecycling is een familiebedrijf 

dat vanaf 1928 is uitgegroeid tot een 

bedrijf dat breed inzetbaar is op het 

gebied van agrarische werkzaamheden, 

grondverzet en groenrecycling. Naast 

deze kerntaken behoren op- en overslag, 

verkoop van zand en verhuur van 

rijplaten ook tot hun werkzaamheden.

Naast keurcompost wordt de 

trommelzeef ook ingezet voor 

verhuur voor het zeven van 

onder andere betonzand. 

EH81 windblower: compacte 
afzuiging monteerbaar boven 
de transportbanden

UH1500-TWS: een mobiele 
windzifter

THM ECS-2000: een mobiele 
Eddy Current scheider

De QCS reeks met meerdere 
modellen picking stations

Ranger serie transportbanden  
op rupsen

Telson telescopische
transportbanden

Hornet mobiele bulk 
ontvangst feeders

Manta hoppers
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• Technical support expert 

• Servicetechnieker binnen- en buitendienst

• Technisch bediende spare parts

• Allround monteur

Luc Verbrugghe
After sales manager

Rody Coudeville
Technisch bediende 
spare parts

Wenst u meer informatie? Mail naar natalie@vanlaeckegroup.com of contacteer ons via +32 50 55 67 60.

Hans Declerck
Finance manager

Tanja du Bois
Planner/
werkvoorbereider

Op 1 juni mochten we Gino Claeys verwelkomen als nieuwe vertegenwoordiger. Met 15 jaar ervaring als verkoper 
van machines voor tuin en park, land- en bosbouw en wegenonderhoud, zal hij nu de Van Laecke Group klanten 
bedienen in Vlaanderen. Deze sympathieke 38-jarige staat klaar met advies op maat over EvoQuip, ALLU en FAE. 
U kan hem contacteren via gino@vanlaeckegroup.com of op het nummer +32 (0) 472 18 27 75.In 2022 verhuizen Van Laecke Machines en Marcom Recycling van Schatting 8 naar de Remi Claeysstraat 66 in Zedelgem.  

Er werd bewust gekozen voor een bedrijfssite dat volledig afgestemd is op onze klanten, medewerkers en bedrijfsactiviteit.  
Een grote centrale site van 25.000 m² en nieuwe kantoren geven de nodige ruimte om efficiënt te werken en om zo de klant 
nog beter te bedienen. 
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Merk: Teuton

Type: ZK55

Soort: Shredder

Bouwjaar: 2018

Uren: 2070 

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

Merk: Terex Finlay

Type: I-130RS

Soort: Impactbreker

Bouwjaar: 2010

Uren: 5512

Merk: Terra Select

Type: W80

Soort: Windzifter

Bouwjaar: 2016

Uren: 1318

Merk: JENZ

Type: HEM 583 Z

Soort: Chipper

Bouwjaar: 2016

Uren: 3700

h i e r  b o u w e n  w e  a a n  d e  t o e ko m s t

VA C A T U R E S

N I E U W  B I J  VA N  L A E C K E  G R O U P

T W E E D E H A N D S  I N  O N S  A A N B O D

T E C H N I S C H E  D I E N S T  A A N  H E T  W O O R D

In ben ondertussen een klein jaar werkzaam bij de Van Laecke Group als Technical 
support engineer. Mijn taken bestaan hoofdzakelijk uit het ondersteunen van de 
klanten op technisch vlak, samen met mijn collega Stijn Boddin. Wanneer er een 
interventie wordt aangevraagd of een storing wordt doorgegeven door de klant, gaan 
wij kijken wat de oorzaak van de storing kan zijn, welke onderdelen er moeten worden 
voorzien en maken wij hiervan een werkopdracht aan voor de techniekers op de weg.  
We proberen steeds op voorhand over zo veel mogelijk informatie te beschikken door 
communicatie met verschillende diensten en leveranciers, alvorens de technieker 
op interventie vertrekt. De combinatie tussen 'het werk op de bureau' en het werk 
'in het veld', maakt de job zeer afwisselend. Het vele contact met verschillende 
klanten, leveranciers, medewerkers intern en de verschillende problemen, maakt 
iedere dag anders. Het leukste aan mijn job is dat je ’s morgens nooit weet wat de 
dag zal brengen, en wat er je te wachten staat. Iedere dag is een nieuwe uitdaging!

Jannes Inghelbrecht
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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 Stonewasher 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. 
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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.

T
R

O
M

M
E

L-
 e

N 
S

T
E

R
R

E
N

Z
E

V
E

N
S

N
E

L
D

R
A

A
IE

N
D

E
S

H
R

E
D

D
E

R
S

w
in

d
z

if
t

e
r

s
O

M
Z

E
T

T
E

R
S

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 100 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

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

GINO CLAEYS
Regio Vlaanderen 
+32 (0) 472 18 27 75
gino@vanlaeckegroup.com


