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Technisch bediende Spare Parts

OP DE VOORPAGINA
EVOQUIP COBRA 230R
EvoQuip, één van de merken binnen de
Terex groep, biedt een ruime keuze aan

In het hart van de breker vindt men een

interessante combinatie van capaciteit en

halfopen rotor van Ø 830 x 860 mm met een

mobiliteit. Dankzij haar compacte afmetingen

variabele rotorsnelheid van 750 tot 900 tr/

30 ton, met als één van de grootste

(9,32 m x 2,43 m x 2,99 m) kan de machine

min. De twee aprons zijn volledig hydraulisch

in de reeks de EvoQuip Cobra 230R.

eenvoudig over de weg getransporteerd

onafhankelijk van elkaar instelbaar, wat de

worden en is deze inzetbaar op kleinere

rotorbreker erg gebruiksvriendelijk maakt.

terreinen. Ondanks de compactheid en

De krachtpatser wordt aangedreven door

het gering gewicht, blinkt de krachtige

een Stage V Volvo D8 met 210 kW/281 pk.

Hun gamma brekers loopt van 3,5 tot

gezondheid wensen.

Combinatie capaciteit en mobiliteit
De Cobra 230 is met haar 24 ton een

compacte zeef- en breekinstallaties.

Mag ik jullie allereerst in naam van iedereen bij de Van Laecke Group een succesvol nieuw jaar in goede

percussiebreker uit met een hoge capaciteit.

Bedankt voor het vertrouwen dat u ons bleef schenken tijdens de aanhoudende coronacrisis.
Als medewerker van het magazijn ondervind ik nog dagelijks de impact hiervan: levertermijnen die
niet gerespecteerd worden van de leverancier, wederkerende aankondiging van prijsverhogingen,...
Echter is het onze missie om steeds zaak per zaak de mogelijkheden te bekijken om eventuele stilstand
van een machine te vermijden.
Waar ik vroeger jullie eerste aanspreekpunt was bij aanvragen voor wisselstukken, is dit de laatste
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Perfect eindproduct
Specificaties

Voor een perfect eindproduct is het tevens

De bunker van 2,6 m³ is uitgerust met een

mogelijk de impactbreker uit te rusten met een

heavy-duty vibrerende invoertafel en een

magneetband, windblower, een nazeef van

geïntegreerde voorzeef. Het voorafgezeefde,

2,44 m x 1,20 m en een 500 mm brede

fijne materiaal wordt afgevoerd langs een

terugvoerband, om de te grote stenen terug

zijtransportband van 500 mm. De bunker is

naar de invoerbunker te brengen. Daarnaast

jaren gewijzigd naar een meer coördinerende rol binnen het magazijn. Prioriteiten stellen, mijn collega’s

speciaal ontworpen met gebogen hoeken

kan de terugvoerband ook gebruikt worden

ondersteunen waar nodig, het dagelijks bijstaan van mensen in opleiding en ondersteunen naar jullie

om het vastklitten van kleverig materiaal

voor stockpiling. In deze R-versie weegt de

noden is één van mijn hoogste prioriteiten. Verder zijn we volop bezig met het verhuizen van ons magazijn

in recyclingtoepassingen tegen te gaan.

breker 29 ton.

naar onze nieuwe vestiging. Terwijl we onze service blijven garanderen en optimaliseren vraagt dit wel
enige inspanning en planning.
Graag blik ik terug op reeds meer dan 10 jaar dienst bij de Van Laecke Group. Ik ben dankbaar voor de
gekregen kansen en ben blij om dagelijks nog mijn ‘steentje’ bij te dragen in een onderneming die hun
klanten helpt meebouwen aan de toekomst. Hergebruik van grondstoffen is nu belangrijker dan ooit.
Bij deze wil ik van ook de gelegenheid gebruik maken om mijn collega's te bedanken. Bedankt aan alle
techniekers voor hun dagelijkse inzet en het delen van hun kennis met gemeenschappelijke doel: jullie
machines draaiende houden! Bedankt aan alle collega’s van administratie, boekhouding, marketing,
magazijn, sales en technische dienst om elke dag toch telkens anders te maken.
Ter uitbreiding van dit reeds sterke team met experten zijn we steeds op zoek naar nieuwe collega's.
Kijk gerust eens op onze website voor de lopende vacatures.
Verder wens ik jullie veel leesplezier in deze nieuwe editie van onze nieuwsbrief.
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Capaciteitsmachine uitgerust
met speciale zeefbox

FLEXIBELE ALLESVERKLEINER

Onlangs werd een nieuwe Terex Finlay
883+ Spaleck uitgeleverd bij de firma
Adams aannemingen NV uit Beerse
(BE), een dochteronderneming van
Adams Polendam NV met vestigingen in
Beerse, Geel en Massenhoven. Dankzij
nieuwe investeringen en technologieën
groeiden deze firma's uit tot moderne
afbraak-, grond- en recyclagebedrijven.
Alles begint met grond- en sloopwerken,
waarna alle materialen in hun
recyclagebedrijf verwerkt kunnen
worden. Daarnaast beschikken ze over
een eigen betoncentrale voor beton en
stabilisatie op al haar sites.

Containers Vindevogel is al ruim 20
jaar een gevestigde waarde in OostVlaanderen (BE). Ze bieden vanuit
hun drie vestigingen in Oudenaarde,
Deinze en Gavere een totaalpakket
aan, gaande van containerverhuur en
afvaltransport, tot sorteren en verwerking
van
verschillende
afvalstromen.
Jaarlijks verwerken ze meer dan
200.000 ton afval en zetten hiermee sterk
in op duurzaamheid en ecologische
oplossingen. Voor het verwerken van
hun verschillende afvalstromen, besloot
het bedrijf hun machinepark uit te
breiden met een nieuwe Teuton Z50,
een flexibele allesverkleiner aan een
budgetvriendelijke prijs.
Vanwege de grote doorlaathoogte onder

kan werken met of zonder korf. Zonder korf,
kan men te werk gaan door te spelen met de

uit negentien snijkammen en is opgedeeld in
drie delen voor een makkelijke verwisseling.

afstand van de tegenkam t.o.v. de rotor, om
een eindproduct te maken tussen 200 mm tot
500 mm. De verwisseling van afstand van de
tegenkam t.o.v. de rotor gebeurt hydraulisch
en is in slechts 5 minuten in te stellen. Om
een kleiner eindproduct dan 200 mm te
maken, is er een gevarieerd aanbod aan
korven met verschillende mazen, waardoor
men eenvoudig tot het gewenste eindproduct
kan komen. De 3.000 mm lange rotor met
diameter 1.050 mm is qua toerental traploos

De

combinatie

van

toerental,

type

gereedschap, type zeefkorf, type tegenkam
en de positionering van de tegenkam,
zorgen ervoor dat op een veelzijdige manier
gewerkt

kan

worden

in

verschillende

soorten materialen gaande van afvalhout,
groenafval,

extreem

industrieel
plastics,

afval,

grof

autobanden

grote

wortels,

vuil,

allerhande

tot

matrassen.

instelbaar tot 40 tpm. De rotor is hydraulisch
aangedreven

en

kan

bij

overbelasting

Verder

voorziet

Eggersmann

enkele

ten

komen

makkelijk terugdraaien, hierdoor kan men

handigheidjes

in het geval van stoorstoffen geen schade

aan

veroorzaken aan de tanden van de rotor.

Grote openingsdeuren zorgen voor een

De duurtijd hiervan is parametrisch instelbaar.

eenvoudige toegankelijkheid van de rotor en

de

die

goede

onderhoudsvriendelijkheid.

het motorcompartiment en is nu uitgebreid

de rotor en het gebruik van een korf kan de
machine een eindproduct leveren in één

Het voornaamste succes in de diversiteit

met een ingebouwde ladder. Naast de grote

doorgang, zonder in te boeten in capaciteit.

van de machine ligt hem in de vele varianten

toegankelijkheid van de te onderhouden

Zo kan de firma Vindevogel bijvoorbeeld

van

beschikbaar

units, werkt de shredder zeer kostenefficiënt

hun A&B-hout in één stap verkleinen

zijn. Er zijn drie soorten tanden, al dan niet

op het gebied productiecapaciteit versus het

tot een 80 x 80 mm eindproduct met een

voorzien van een speciale coating, die elk

brandstofverbruik. Deze veelzijdige mobiele

capaciteit tussen de 20 en de 25 ton/uur.

inzetbaar zijn voor hun specifieke toepassing.

krachtpatser weegt 25 ton en is beschikbaar

De machine kenmerkt zich vooral door haar

Ook bij de tegenkam heb je keuze uit drie

als getrokken model op wielen of

veelzijdigheid. De shredder met enkele rotor

verschillende types. De tegenkam bestaat

rupsonderstel.

gereedschappen
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die

op

Na de aankoop van enkele Terex Finlay 694+

De betrouwbare en gebruiksvriendelijke

zeefmachines koos Adams opnieuw voor

zeefmachine

een zeef uit de bekende Terex Finlay-reeks.

naargelang de toepassing of de soort

is

eenvoudig

aanpasbaar

industrie, wat de machine zeer veelzijdig
Dit maal kozen ze voor het paradepaardje
uit de 8-serie: de Terex Finlay 883+.
Met zo'n 350 referenties is de 883+
door

zijn

betrouwbaarheid

de

meest

verkochte vlakdekzeef in de Benelux.

maakt.
De

zeefmachine

werd

een Spaleck zeefbox.

uitgerust

met

Door de speciale

constructie van de zeefbox, met name het
flip-flow onderdek, kan deze zeefinstallatie
ingezet worden voor fijne afzeving van

De Terex Finlay 883+ heavy duty schudzeef

kleverig materiaal zoals gebroken beton.

is een hoge capaciteitsmachine, ontworpen

Het grote voordeel is dat de zeefmatten

voor het zeven van de meest uiteenlopende

van 4 of 6 mm niet dicht komen te zitten en

producten. Dankzij de agressieve zeefbox en

er dus onder alle weersomstandigheden

haar groot zeefoppervlak is de machine zeer

verder gezeefd kan worden. Deze zeefboxen

geschikt voor werkzaamheden in mijnbouw,

zijn echter ook inzetbaar in heel wat andere

steengroeves, zand, grind, gravel, steenkool

toepassingen, waaronder het fijn uitzeven

en een grote range aan verschillende

van

recyclingtoepassingen.

van de fijne fractie uit hopen oud ijzer,...

containerafval,

het

verwijderen
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MODULAIR DROOGSYSTEEM
Olde Bolhaar werd in 2012 opgericht

Het Duitse NEW eco-tec maakt compacte

Een nokkenband doseert het materiaal

door Christiaan Olde Bolhaar met als

transportband droogsystemen voor het

gelijkmatig

standplaats de locatie Bad Bentheim/

drogen

materialen

polyester geweven band waar het in een

Gildehaus (NL). Verdeeld over nu drie

zoals biomassa, slib, houtchips, zaagmeel,

vooraf bepaalde laagdikte kan drogen.

locaties zijn ca. zestig medewerkers

grassen, compost, groenten, fruit en andere

De

continu bezig met het optimaliseren van

industriële en agrarische bulkgoederen.

polyesterband

groene afvalstromen, het experimenteren

Wat

zo

temperaturen tot 140°C aan. Door de warme

met

uniek? De banddrogers zijn geïntegreerd

lucht van boven, door het product en de

in

zeecontainer.

band naar onder te blazen, is er quasi geen

recyclemethodes. Olde Bolhaar komt

Ze combineren zo kwaliteit met efficiëntie,

stofontwikkeling. Omwille van het systeem

op die manier niet alleen zijn klanten

want de droger is makkelijk verplaatsbaar

in doorloop komt het materiaal reeds na

optimaal tegemoet, maar anticipeert

en uitbreidbaar door het stapelen of

enkele minuten gedroogd uit de machine.

bovendien op de continu veranderende

aaneenkoppelen van meerdere containers.

Eens

en

nieuwe
het

recyclingtechnieken

verfijnen

van

bestaande

milieuregelgeving in zowel Duitsland

van

maakt
een

verschillende

deze

droogsystemen

modulaire

op

een

luchtdoorlatende,

geperforeerde

het

droogte

is

en

standaard

antistatisch

product

behaald

de

heeft,

en

kan

gewenste
wordt

het

als Nederland. Sinds 2021 jaar is Olde

Olde Bolhaar koos voor de NEW eco-tec

Bolhaar een joint-venture aangegaan met

afgevoerd door een vijzel (standaard)

Woody WT, een compacte een-bandsdroger

Klasmann-Deilmann om hoogwaardige

of

geschikt

groencompost en andere hernieuwbare

te drogen, zoals fermentatieproducten

grond-

de

van biogasinstallaties, granen en maïs,

substraatproductie te gaan leveren.

geoogste producten, zaagsel, houtsnippers,

en

toeslagstoffen

voor

om

verschillende

rioolslib en andere vloeibare bulkmaterialen.

Een ander product wat wordt gemaakt
concept

van

de

door

een

transportband

(optie).

producten

banddroger

is

Het drogen van materiaal biedt veel
voordelen, zoals reduceren van volume,
gewicht en het stopzetten van biologische
processen.

Gedroogd

materiaal

is

gemakkelijk op te slaan en biedt een hogere

van het groenafval zijn micro-chips.

Het

Om deze te gaan drogen, nam Olde

eenvoudig. Een wiellader brengt het te

calorische

Bolhaar afgelopen jaar een NEW eco-tec

drogen materiaal ofwel naar een extern

kan onbruikbaar materiaal omzetten tot

in gebruik.

aanvoersysteem ofwel naar de container

een

zelf.

de banddroger een snelle ROI biedt.

waarde.

waardevol

Het

droogsysteem

eindproduct

waarmee

uniform en fijn eindproduct
De Italiaanse FAE Group maakt
jaarlijks meer dan 2.500 professionele
freesmachines. Naast frezen voor
bosbouwtoepassingen hebben ze
ook machines voor industrieel
gebruik in hun uitgebreid portfolio.
De machines kunnen aangebouwd
worden op tractoren, graafmachines,
schrankladers
en
speciaal
omgebouwde dragers. Het gamma
voor graafmachines werd onlangs
uitgebreid met de BL-serie. Een nieuwe
range met vijf hydraulische frezen voor
graafmachines van 4 tot 36 ton voor het
verkleinen van bomen van 12 cm tot 40
cm diameter.

De rotor van de BL-serie werd uitgerust

De hydraulische frezen beschikken over

met de Bite Limiter Technology. Een

een sterk stalen frame en de Poly Chain

door FAE nieuw ontwikkeld concept met

riemaangedreven transmissie garandeert

gelimiteerd bijtsysteem die bestaat uit stalen

een

begrenzingsringen die het bereik van de

betrouwbaarheid. De vijf modellen in de

snijtand beperken. Dankzij de functie worden

BL-serie beschikken over een rakel om

de messen op de ideale diepte gebruikt en is

eventueel losliggend hout en groenafval

het mogelijk om met minder vermogen meer

dichter naar de graafmachine toe te trekken.

optimale

krachtoverbrenging

en

rendement te bereiken. Er is een constante
werking waardoor het mogelijk is om een zeer

Vanaf de BL 3 is er de optie om de frees

mooi, uniform en fijn eindproduct te maken.

uit te rusten met

Daarnaast is het risico voor blokkades op de

die automatisch de hydraulische parameters

rotor erg laag waardoor de frees makkelijk

van de frees kalibreert en de optimale

in gebruik is voor onervaren operators.

snelheid en kracht van de rotor regelt.

het Sonic-systeem,

De functie houdt de graafmachine en de
mulcher perfect op één lijn wat zorgt voor een
aanzienlijke verhoging van de productiviteit.
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Fijne voorbereiding voor compost
zonder onzuiverheden
Eggersmann Co2mpost Cleaner
Het

NIEUW IN DEMO
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.
Voor het uitsorteren van afvalstromen
beschikt Ecohog over een assortiment
sorteercabines, dat bestaat uit twee
modellen voor vier of zes personen.

Aan de ingang van de sorteercabine vindt

Via de

men

een

picking station zichzelf optillen waardoor

dubbele functie heeft. Enerzijds zorgt de

de machine zeer eenvoudig aanpasbaar

windblower ervoor dat de cabine proper

is naar de behoeftes on site. Zo kan de

en stofvrij blijft. Anderzijds zorgt deze

onderkant van de cabine op een maximum

voor het verwijderen van de superlichte

hoogte

beschikt over

Airhog

windblower

die

van

2776

mm

getild

kan de

worden.

aan

biologische

afvalverwerkingsinstallaties

dat

wordt

Dit is precies waar de Eggersmann
fijnbehandelingsinstallaties

geleverd is vaak verontreinigd met grote

komen.

hoeveelheden

scheidings-

onzuiverheden

zoals

Met

een
en

inkomende product zodat er minder materiaal
behandeld dient te worden in de cabine zelf.
Op het einde van de cabine bevindt zich
voor

krachtige
een

magneetband

maximale

die

zorgt

ijzerterugwinning.

een geïsoleerde cabine met een 1200 mm
brede transportband die plaats biedt voor zes
personen.

REEDS 5 AIRHOGS VERKOCHT IN 2021
De Ecohog Airhog EH-81 is een afzuigsysteem ontworpen voor het verwijderen van
laagwaardige, lichte fracties zoals papier, plastic en folie uit toepassingen zoals mengpuin,
compost, hout en andere afvalstromen.
De Airhog is voorzien van een frequentiegestuurde heavy duty ventilator, luchtslang en
afzuigkap. De afzuigkap wordt boven een bewegende afvalstroom (transportband) geplaatst.
Het lichte materiaal wordt door de windzifter via een buis in een opvangbak geblazen en het
resterende materiaal met een hoger gewicht gaat verder op de transportband.
De Airhog is een op zichzelf staande unit die is ontworpen met kokers om de machine
eenvoudig te kunnen verplaatsen met een palletbordframe en uitgerust met hijsogen om
het systeem te kunnen optillen. De afzuigkap kan aanpast worden op maat van de klant.

De demomachine weegt ongeveer 17 ton
en kan zowel functioneren met dieselmotor,
als volledig elektrisch wanneer

deze

rechtstreeks op het net is aangesloten.

van

pas

geperfectioneerde
sorteertechnologie

glas, metaal of plastic. Deze stoffen

worden onzuiverheden op verschillende

kunnen slechts tot op zekere hoogte

geschikte punten in het verwerkings-

worden verwijderd met conventionele

proces efficiënt verwijderd. Zo wordt een

zuiveringstechnologie voor en na de

eindproduct gecreëerd dat bijna vrij is

biologische

Ondanks

van onzuiverheden. Daarnaast worden

een reductie van de zeefsnede in de

de afzetmogelijkheden voor gereinigd

compostbehandeling

zeefresidu

zuiveringsstap.
tot

bijvoorbeeld

als

brandstof

verbeterd.

kunnen

zeefresten

10 mm, blijven er teveel vreemde deeltjes

Als

alternatief

in het compostproduct achter. Vooral het

die vrijkomen van folies gemakkelijk

aandeel plastics zorgt voor steeds meer

teruggevoerd

problemen voor plantoperators, met name

composteringsproces.

worden

wat betreft de verhoogde eisen van de
compostgebruikers in verband met de
discussie over microplastics in de bodem.

fracties, zoals plastic en papier, in het

een
De Ecohog EQS-1200SM-3

een

hydraulische steunpoten

bioafval

Hoogste composteereigenschappen

Benieuwd naar deze lijn in actie? Scan de QR-code en bekijk de video!

naar

het

Enkele specificaties:
• Hoge compostopbrengst
• Vermindering van zeefresidu
• Best mogelijke verwijdering van
onzuiverheden
• Doorvoer van de gehele installatie
mogelijk tot 100 m³/h
• Lagere verwijderingskosten
• Hoogste procesbetrouwbaarheid,
ook bij verschillende vochtgehaltes
van het materiaal
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TWEEDEHANDS IN ONS AANBOD

Merk: FAE

Merk: JENZ

Merk: Hyundai

Merk: EvoQuip

Type: STC 125

Type: AZ35

Type: HL960

Type: COLT 600

Soort: PTO frees

Soort: Shredder

Soort: Wiellader

Soort: Vlakdekzeef

Bouwjaar: 2006

Bouwjaar: 2000

Bouwjaar: 2018

Bouwjaar: 2018

Uren: /

Uren: 5937

Uren: 6405

Uren: 689

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

hier bouwen we aan de toekomst
In 2022 verhuist onze Belgische vestiging naar een nieuwe site in Zedelgem. Vanaf volgende zomer kun je ons terugvinden
ter hoogte van de Remi Claeysstraat 66. Ons gloednieuw magazijn is in opbouw en bijna klaar om onderdak te bieden aan
zowat 241.000 onderdelen. Een grote voorraad onderdelen om u als klant minimale stilstandtijd te garanderen.

IN STOCK & SNEL LEVERBAAR
Van staal tot computerchips, van kunststoffen tot rubber,… Het is u zeker niet ontgaan: er is wereldwijd een groot te kort ontstaan
aan grondstoffen. Dit terwijl de vraag naar deze producten ten gevolge van de coronapandemie is gestegen. Daarnaast was er ook de
problematiek rond het vastlopen van de Ever Given in het Suez-kanaal en het sluiten van een belangrijke haven in China en de enorme
tekorten aan containers. Bijgevolg lopen levertijden steeds verder op.
Ook onze sector wordt hier niet van gespaard, maar wij, bij Van Laecke Group, doen er, samen met onze fabrikanten, alles aan om
zoveel mogelijk te anticiperen op deze moeilijke marktsituatie.
Op heden beschikken we namelijk over een ruime voorraad aan machines en onderdelen. Daarnaast volgt nog een aanvoer van
machines en producten in de loop van 2022 zodat we snelle levertermijnen kunnen blijven garanderen.

VACATURES
z E D EL G EM | b EL GI Ë

Ho uten | ne de rla nd

•

Vertegenwoordiger regio Vlaanderen

•

Allround monteur

•

Commerciële binnendienst medewerker

•

Commerciëel vertegenwoordiger Nederland

•

Technical support expert

•

Servicetechnieker binnen- en buitendienst

•

Technisch bediende spare parts

Bekijk de volledige vacature op onze website of contacteer ons via eline@vanlaeckegroup.com of +32 50 55 60 12.

Benieuwd naar wat wij u te bieden hebben? Neem contact op met een van onze vertegenwoordigers via +32 (0) 50 55 60 18 of
+31 (0) 30 68 68 100.

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

houtchips, zaagmeel, grassen, compost, groenten, fruit
en andere industriële en agrarische bulkgoederen.
De banddrogers zijn geïntegreerd in een modulaire
zeecontainer en eenvoudig uit te breiden door het
stapelen of aaneenkoppelen van meerdere containers.

BREKERS

FREESMACHINES
DROOGINSTALLATIES

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 zeef- en breekbakken
die hydraulisch aangesloten worden op
graafmachines en wielladers. Deze kunnen
zeer wijd ingezet worden voor tal van
toepassingen.

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.

VLAKDEKZEVEN

Het Duitse NEW eco-tec maakt compacte
transportband droogsystemen voor het drogen
van verschillende materialen zoals biomassa, slib,

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
trommel- en sterrenzeven, zowel mobiel als stationair.

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

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 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...

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
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Regio's Zuid-Oost Nederland
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erikd@vanlaeckegroup.com
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Kris Busschaert
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Regio Vlaanderen
+32 (0) 472 01 16 91
geoffrey@vanlaeckegroup.com

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

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

TONY CATTEEUW

Kristof Van Laecke

Luc Van Laecke
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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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