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J E N Z  c h i p p e r t r u c k  h y b r i d



Technical Support Specialist

We hebben een drukke tijd achter de rug, want recentelijk hebben we onze intrek genomen in het nieuwe 

pand in Zedelgem. Een grote centrale site van 25.000 m² en nieuwe kantoren geven ons de nodige ruimte om 

efficiënter te werk te gaan. Een noodzakelijke stap na de sterke groei die de Van Laecke Group de laatste 

jaren heeft mogen meemaken. 

11 jaar terug startte ik op de technische dienst bij Marcom BVBA en lag de focus hoofdzakelijk bij mobiele 

zeef- en breekinstallaties. Ondertussen werd ons gamma sterk uitgebreid en kunnen we onszelf, met een 

brede waaier aan producten, een fulliner in recyclingmachines noemen. Met een breed gamma kunnen 

we voor de klant steeds de juiste oplossing op maat bieden. Deze uitbreiding bracht voor de technische 

afdeling dan ook een grote uitdaging met zich mee om al deze machines tot in het detail te leren kennen. 

We kenden niet alleen een sterke groei in onze bedrijfsactiviteiten, maar ook een uitbreiding in het aantal 

medewerkers. Het was noodzakelijk om de technische afdeling te laten meegroeien, wat niet evident is met 

de schaarste aan technische profielen op deze uitdagende arbeidsmarkt. Met de versterking zijn we klaar 

om in de toekomst nog meer ‘experts@your service’ te kunnen worden.

Samen met ons team van techniekers en de collega's van de technische dienst proberen we de stilstand-

tijd van onze machines tot een minimum te beperken. Dit doen we door telefonische ondersteuning en/

of een interventie ter plaatse. Een opdracht die door de huidige economische tijden soms wat wordt 

bemoeilijkt. De wereldwijd verstoorde supply chain zorgt ook voor ons voor aanvoerproblemen van onder 

andere onderdelen. Hierdoor blijft het voor ons als technische dienst steeds een boeiende uitdaging om 

zowel de nieuwe machines correct en tijdig te kunnen afleveren alsook de klanten zo snel mogelijk te 

kunnen helpen bij een storing.

Aansluitend bij het technisch ondersteunen van onze klanten bij vragen of problemen, sta ik in 

voor de technische ondersteuning van onze verkoopafdeling. Dit kan gaan van het opmaken van 

onderhoudscontracten tot het uitwerken van nieuwe opties op onze machines. 

Een volgende uitdaging op technisch gebied zal volgens mij de overgang zijn van de verbrandingsmotoren 

naar de nieuwe types energiebronnen. Hierbij kijk ik vol bewondering uit naar de motoren op waterstof,  

de hybride machines en de elektrisch aangedreven machines. 

Verder wens ik iedereen te bedanken voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren en veel  

leesplezier met de 9de editie van onze nieuwsbrief.
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Houtchips worden steeds meer een 

belangrijke energiebron. Maar ook de 

productie van houtsnippers moet echter 

efficiënt en zuinig zijn. Specifiek betekent dit: 

grote hoeveelheden produceren in een korte 

tijd en altijd met oog voor versnipperkwaliteit, 

brandstofverbruik, rijcomfort en flexibiliteit.

Voor Rolot et Fils uit Winenne (BE) geen 

onbekend terrein, want ze zijn sinds  

2004  specialist in bosbouwwerkzaamheden.   

Voor de tweede maal kiezen ze voor JENZ, 

die in Europa marktleider is in professionele 

houtchippers. Ze breidden hun machinepark 

uit met een JENZ Chippertruck Hybrid, de 

nieuwste zelfrijdende chipper met hoge 

capaciteit. 

JENZ HEM 922 DQ

De chippertruck beschikt over een JENZ HEM 

922 DQ chipper die een capaciteit kan halen 

tot 400 m³ per uur. Een brede invoeropening 

van 1.200 x 900 mm en een rotordiameter 

van 1040 mm zorgen ervoor dat bomen 

tot Ø 80 cm versnipperd kunnen worden.

Hybride technologie zorgt voor maximale 

efficiëntie. De chipper wordt aangedreven 

door een CAT C18 motor met 776 pk zonder 

AdBlue die uitsluitend wordt gebruikt 

voor het voeden van de chipper.  

Andere, hydraulische functies zoals het 

aandrijven van de ventilator en de Epsilon 

laadkraan gebeuren via de vrachtwagenmotor. 

De machine met vier assen heeft een 

gewicht van minder dan 32 ton en is speciaal 

uitgerust met agribanden om offroad te 

kunnen werken. Dankzij de zware steunpoten 

blijft de machine stabiel tijdens het chippen.

EENVOUDIGE BEDIENING

De chipper wordt eenvoudig aangestuurd via  

de nieuwe easy2TOUCH bediening. 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 Chipper Feed Assistant die de invoer-

snelheid automatisch aanpast naar de dikte 

van het hout en de belasting van de rotor.  

Daarnaast zorgt de Intelligent Bite Control-

functie ervoor dat de snelheid van de invoer-

band van de chipper automatisch aanpast naar 

de snelheid van de rotor.  Door de combinatie 

van deze twee functies heeft de chipper niet 

alleen een grotere capaciteit, maar bekomt 

men ook meer homogenere chips en zorgen 

ze ervoor dat men meer brandstof bespaart 

en de anti-stress minder geactiveerd wordt. 

Het tegenmes beschikt over een impact-

protectiesysteem, die stoorstoffen detecteert 

zoals stenen of metaal, die schade aan de 

chipper kunnen aanrichten. Bij detectie gaat 

de invoerrol volledig omhoog en draait de 

invoerband achteruit.

Naast de eenvoudige bediening zorgen enkele 

technische innovaties ervoor dat de machine 

erg gebruiksvriendelijk is. Door middel van de 

snelle opstartfunctie is de machine met één 

drukknop werkklaar en dankzij de hydraulische 

rijaandrijving is het mogelijk om de machine 

te verplaatsen terwijl er wordt gechipt. 

De achterwand van de rotorbehuizing kan 

hydraulisch openen waardoor de zeefkorf 

eenvoudig gewisseld kan worden. Daarnaast 

is een houder voorzien waardoor men een 

extra, tweede zeefkorf met de machine kan 

meenemen. 

Het is mogelijk om de chippertruck uit te 

rusten met de draaibare Cobra-cabine of 

zoals bij Rolot et Fils de aangepaste MAN-

versie.

Dankzij de XL-cabine met twee stoelen en 

grote achteruit heeft de operator perfect 

zicht op de werksituatie. 

De  chippertruck werd speciaal uitgerust 

met agribanden om offroad te kunnen 

werken. 
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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 van Transformer DL, D & M 
series, zeef- en verkleinbakken voor 
graafmachines van 4 tot 160 ton en 
wielladers van 2 tot 90 ton komen ze 
met een kleinere reeks op de markt. 
De nieuwe reeks kreeg de naam ALLU 
Veloci en is geschikt voor compacte 
graafmachines (van 1,5 tot 20 ton), 
wielladers, verreikers en tractoren.

In plaats van hamers en bijtels uit slijtvast 

staal zoals bij de Transformer, heeft de  

Veloci-reeks een drum met sterren van 

polyurethaan. Deze zorgen voor een fijne 

afzetting zonder dat het materiaal wordt 

verkleind of gebroken. In vergelijking met de 

Transformer, die ingezet kan worden voor 

zeven, mengen, stabiliseren en breken, is 

de hoofdfunctie van de Veloci enkel zeven. 

De serie bestaat uit 5 zeefbakken waarbij  

het mogelijk is om een eindproduct van 15  

tot 25 mm te produceren. Zo kan zonder extra 

transportkosten zeer compact materiaal 

ter plaatse afgezeefd en hergebruikt 

worden. Een toepassing die erg geliefd 

is bij onder andere tuinaanleggers en 

aannemers gespecialiseerd in pijpleidingen.

Door gebruik te maken van polyurethaan 

sterren wordt het materiaal minder agressief 

behandeld waardoor er minder stenen  

afbreken en dus minder stenen in de fijne 

fractie zitten.

Er werd ook aandacht besteed aan 

onderhoudsvriendelijkheid. De zeefbak wordt 

aangedreven met een hydraulische motor met 

een carbon riem, die in vergelijking met een 

metalen ketting een veel langere levensduur 

heeft. 

De Veloci heeft een dubbelwandige vloer, 

waardoor hij robuust en duurzaam is, zelfs in 

moeilijkere materialen. De constructie ervan 

zorgt ervoor dat de zeefbak in balans blijft 

en  het  gewicht gelijkmatig verdeeld wordt.

N I E U W E  R E E KS  Z E E F B A K K E N
E L E K T R I S C H E ,  C O M PA C T E  V E R K L E I N E R
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De breekbalk kan hydraulisch 

zakken en is daardoor 

comfortabel te vervangen.

FORUS

Met de Eggersmann Forus F38 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 tot 

50 ton/uur, afhankelijk van het invoer-

materiaal 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 4.300 mm en kan zo 

rechtstreeks in een container lossen. 

Metalen worden verwijderd door de 

magneetband die hydraulisch aanpasbaar  

is in hoogte volgens het materiaalvolume.

Aandrijving gebeurt via diesel- of 

elektromotor. De verkleiner is ook in de 

elektrische versie verkrijgbaar met zowel 

rupsen, haaklift of in stationaire uitvoering. 

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 

F38 heeft Eggersmann in het aanbod 

langzaamdraaiende shredders ook de 

kleinere Forus F25, die een capaciteit 

tot 30 ton/uur kan behalen en een 

elektrische, stationaire versie heeft.
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F R E Z E N  O P  H E L L I N G E N  T O T  5 5 °
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 graaf-
machines, tractoren, schrankladers en 
speciaal omgebouwde dragers.

Een van die speciaal omgebouwde dragers 

is de RCU, een compacte, op afstand 

bestuurbare rupsmachine. De RCU is zeer 

wendbaar waardoor deze inzetbaar is op 

moeilijkere en steilere terreinen tot 55°, zoals 

beboste gebieden. De toepassingen zijn 

breed in zowel bos- als wegenbouw zoals 

bosbouwonderhoud, onderhoud spoorwegen 

en stroomleidingen, reiniging van overgroei 

aan kanalen en rivieren…

De RCU is gebouwd op een versterkt, robuust 

chassis die voorzien is van ijzeren rupsen 

met een hydraulische rupsaandrijving,  

in optie kunnen ook rubberen rupsen 

verkregen worden. Het automatisch 

spanningssysteem en het onafhankelijke 

chassisframe werden gebouwd om te 

werken in de zwaarste omstandigheden 

en zorgen voor maximale stabiliteit 

op een steil terrein. De ergonomische 

afstandsbediening met 3,5” display maakt 

het eenvoudig om het voertuig te bedienen.

De reeks bestaat uit 2 modellen, de RCU-55 

en de 75.  De RCU-55 is met haar gewicht 

van 2.985 kg en 250 mm brede rupsen de 

kleinste in de reeks. Deze beschikt over een 

Kohler motor van 56 hp en is 3,65 m lang 

en 1,70 m breed. Het is mogelijk de RCU-

55 uit te rusten met een PML-fees, voor het 

frezen van vegetatie en kleine struiken tot 

50 mm doorsnee of een BL 1-frees, voor het 

verkleinen van bomen tot 120 mm diameter. 

De grotere RCU-75 heeft een gewicht van  

4.350 kg, is 4,10 m lang en 1,80 m breed en 

wordt aangedreven door een 75 pk motor. 

Standaard word de RCU-75 uitgerust met een  

BL 2-frees, die een rotordiameter van 360 

mm heeft voor het verkleinen van bomen 

tot 150 mm. De rotor van de BL-serie werd 

uitgerust met de Bite Limiter Technology. 

Een door FAE nieuw ontwikkeld concept  

met gelimiteerd bijtsysteem die bestaat uit 

stalen begrenzingsringen die het bereik van  

de snijtand beperken. Dankzij de functie 

worden de messen op de ideale diepte 

gebruikt en is het mogelijk om met minder 

vermogen meer rendement te bereiken. 

Er is een constante werking waardoor 

het mogelijk is om een zeer mooi, uniform 

en fijn eindproduct te maken. Daarnaast 

is het risico voor blokkades op de rotor 

erg laag waardoor de frees makkelijk 

in gebruik is voor onervaren operators.   

De hydraulische frezen beschikken over 

een sterk stalen frame en de Poly Chain 

riemaangedreven transmissie garandeert 

een optimale krachtoverbrenging en 

betrouwbaarheid. 

ProStack, een merk van de Terex 
groep, biedt een uitgebreid porfolio van  
producten voor productvoorraad en 
bulkmateriaalbehandeling. Het gamma 
bestaat uit transportbanden op rupsen, 
telescopische transportbanden op 
wielen, grote, mobiele bulk ontvangst 
feeders en hoppers. De belangrijkste 
markten en toepassingen zijn onder 
meer mijnbouw, recycling, landbouw, 
havens en andere industrieën voor het 
verwerken van bulkgoederen. 

VEILIG EN STABIEL OP ELK TERREIN

De Ranger reeks omvat het gamma 

transportbanden op rupsen. De serie is 

standaard voorzien van zware tracks  

waardoor op bijna elk terrein stabiel 

gewerkt kan worden. De Ranger heeft acht  

verschillende types met transportband-

lengtes van 19 m tot 28 m. De 6-24TR beschikt 

over een draaikrans waarmee een radiale 

beweging van 270° kan gemaakt worden en 

behaalt zo'n capaciteit tot 600 ton/per uur. 

OP MAAT GEMAAKT

Prostack blinkt uit met op maat gemaakte 

machines. Ze zijn allemaal ontworpen met 

een groot aantal opties om deze machines 

aan te passen aan de eisen van de klant. 

In de Ranger-reeks heb je bijvoorbeeld 

keuze tussen een lage bunker of een hoge 

bunker met grid. Beiden hebben een aparte 

transportband in de bunker en zijn eenvoudig 

te beladen met een wiellader of kraan.

ONTDEK DE RCU-75 TIJDENS  
FOIRE DE LIBRAMONT & DEMO FOREST
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A FZ E V E N  VA N  O R G A N I S C H E  F R A C T I E S

De Star Select S60 is de  nieuwste 
sterrenzeef geproduceerd door het 
Duitse Eggersmann. Deze mobiele 
drie-fractie sterrenzeef is uitgevoerd 
met twee zeefdekken met sterren 
die speciaal ontworpen zijn voor het 
afzeven van organische fracties zoals 
biomassa, compost, schors, afvalhout en 
houtsnippers. 

Materiaal wordt vanuit de bunker van  

7 m³, via een verdeelwals, naar het eerste, 

grove sterrenbed gevoerd. De doseerrol 

is lastafhankelijk in toerental regelbaar en 

verdeeld het materiaal gelijkmatig over de 

eerste voorafzeving op het bovendek van  

8,3 m². Dankzij het unieke ontwerp van de 

sterren op het onderste zeefdek van 5 m² 

is het mogelijk om een grote zeefcapaciteit 

te bereiken bij zeeffracties < 5-20 mm.  

De sterren zijn vervaardigd in polyurethaan 

rubber die  minder snel  aankleven bij het 

verwerken van nat materiaal.

De even en oneven sterren draaien met 

een aparte snelheid waardoor een betere  

beluchting van het materiaal is, gerichter 

gezeefd wordt en de sterren beter gereinigd 

worden.

VERMINDERDE SLIJTAGE

Enerzijds zijn de sterren op het bovendek 

vervaardigd met Hardox beschermingsplaten, 

anderzijds is het onderdek voorzien van 

Duramax reinigingsvingers. Deze zorgen 

er samen voor dat de sterren onafhankelijk 

gereinigd worden, wat slijtage aanzienlijk 

verminderd. Daarnaast is het mogelijk om ook 

nattere en meer samenhangende materialen 

beter af te zeven. 

EENVOUDIG ZEEFDEKKEN VERVANGEN

Met het Eggersmann QuickChange-systeem 

kan het onderste zeefdek in een zeer korte tijd 

worden vervangen, waardoor stilstandtijden 

worden verminderd. Afhankelijk van de 

combinatie van sterren en instellingen zijn 

verschillende eindfracties mogelijk van klein 

naar groot. De zeef is gebouwd als middenas-

aanhanger en is zeer eenvoudig te verplaatsen.

STAR SELECT

Op 16 en 17 juni opende JENZ, 
onze trouwe, Duitse producent in  
professionele chippers en sneldraaiende 
shredders, haar deuren in Petershagen 
(DE) op een feestelijke manier. 

Naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan, 

organiseerden ze de JENZ Professional 

Days waar we enkele klanten als gasten 

mochten verwelkomen. De bezoekers konden 

genieten van een uitgebreide rondleiding 

doorheen de fabriek en ook het volledige 

JENZ gamma werd gedemonstreerd.  

Van boomscharen, over traditionele chippers, 

via de grote chippertrucks tot de meest veel- 

zijdige shredders, JENZ demonstreerde hun 

gamma feilloos. We konden ook kennismaken 

met hun nieuwste producten: de kleine 

542 Z chipper en de grootste shredder in hun 

aanbod, de BA 1016.

 

JENZ BA 1016 D 

Als aanvulling op hun uitgebreid gamma 

shredders, brengen ze de nieuwe BA 1016 D op 

de markt. De grootste shredder ooit gebouwd 

door JENZ kreeg een krachtige motor, een CAT 

C18 zonder AdBlue, met maar liefst 812 pk.

De nieuwe sneldraaier heeft een rotor 

met Ø 1.120 mm, een grote inlaatopening 

van 960 mm hoog en 1.620 mm breed en 

heeft een vrije invoerlengte van 4.500 

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 een zeefkorf uit twee delen in  

plaats van één deel, zodat deze makkelijker 

gewisseld kunnen worden. In optie is een 

dwarse magneetband verkrijgbaar die 

hydraulische verstelbaar is in hoogte.

Capaciteit

     - Groenafval tot 430 m³/uur

     - Boomschors tot 440 m³/uur

     - Houtafval tot 310 m³/uur

     - Wortels tot 190 m³/uur

JENZ HEM 542 Z

Nieuw in het aanbod professionele chippers  

is de HEM 542 Z. De compacte hout- 

versnipperaar is al geschikt voor tractoren 

vanaf 150 pk. De nieuwe universele  dissel is 

aanpasbaar in hoogte naar gelang het type 

tractor.

Compactheid staat voorop, zo werd de 

bovenste invoerrol speciaal ontworpen 

voor takken en kleinere bomen tot Ø 56 cm.  

Toch werd de JENZ kwaliteit bewaard en 

werd ook op dit kleiner model de hydraulische 

koppeling van de aandrijfriem behouden.

In het hart van de chipper vindt men de  

nieuwe D1-2 rotor met diameter 820 mm.  

De D1-2 rotor zorgt kwalitatievere chips 

in verschillende groottes, naargelang de 

keuze zeefkorf. Invoer gebeurt via de Epsilon  

M60F86 kraan die een reikwijdte van 8,6 m en 

een zwenkbereik van 425° heeft. Afvoer is via 

een blaaspijp met hydraulisch aangedreven 

ventilator.

Specificaties

     - Invoer: 800 x 700 mm

     - Hoogte invoertafel: 1.520 mm

     - Gewicht: 12 ton

     - Capaciteit: tot 140 m³/uur
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Onlangs sloten we voor de laatste keer de deuren van ons bedrijfsgebouw ter hoogte van Schatting 8 en verhuisden we met onze 
Belgische vestiging naar een nieuwe locatie. 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.

Vanaf maandag 20 juni verwelkomen we jullie graag op volgend adres:
Remi Claeysstraat 66, 8210 Zedelgem, België. 
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A D R E S W I J Z I G I N G

z E D E L G E M  |  b E L G I Ë H o u t e n  |  n e d e r l a n d

• Vertegenwoordiger regio Vlaanderen

• Commerciële binnendienst medewerker

• Technical support expert 

• Servicetechnieker binnen- en buitendienst

• Technisch bediende spare parts

• Allround monteur

• Commerciëel vertegenwoordiger Nederland

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

VA C A T U R E S

Merk: Terra Select

Type: T6E

Soort: Trommelzeef

Bouwjaar: 2012

Uren: 11.961

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

Merk: Backhus

Type: 6.75

Soort: Omzetter

Bouwjaar: 2007

Uren: 6600

Merk: Hyundai

Type: HL960

Soort: Wiellader

Bouwjaar: 2018

Uren: 6.405

Merk: Terex Finlay

Type: I-110 RS

Soort: Impactbreker

Bouwjaar: 2013

Uren: 4.369

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

B E Z O E K  O N S  T I J D E N S

Foire de Libramont in 
Libramont (BE) op stand 
63.03 van vrijdag 29 juli tot 
en met maandag  
1 augustus.

Demo Forest in Bertrix 
(BE) op stand 72 op 
dinsdag 2 en woensdag 3 
augustus.

Matexpo Demo Days 
vindt dit jaar plaats in 
Dour (BE) op zaterdag 3 
& zondag 4 september.

Vakbeurs Recycling 
in Evenementenhal 
Gorinchem (NL) van 
dinsdag 15 tot en met 
donderdag 17 november.

Vanaf 1 juli 2022 smelten we onze Belgische bedrijven, Marcom BV & Van Laecke Luc BV, samen tot één sterke groep onder de naam 
Van Laecke Group BE.

Concreet gaat het om een fusie via overneming van Marcom BV door Van Laecke Luc BV. Praktisch gezien stopt Marcom BV vanaf 
30/06/2022. Gelieve al uw documenten vanaf dat moment te richten aan Van Laecke Group BE met BTW nummer BE 0411.660.971.

De bedrijfsgegevens voor onze Belgische vestiging worden:
Van Laecke Group BE BV
Remi Claeysstraat 66
8210 Zedelgem - BELGIË
BE 0411.660.971

De bedrijfsgegevens voor Nederland blijven ongewijzigd:
Van Bemmel Machine Import BV
Vleugelboot 51
3991 CM Houten - NEDERLAND
NL 007874066B01
 
Vragen omtrent deze aanpassingen? 
Contacteer ons via: info@vanlaeckegroup.com

F U S I E  M a r c o m  BV  &  Va n  L a e c k e  L u c  BV 
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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.

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

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 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.
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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 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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Van Bemmel RECYCLING

Vleugelboot 51 
3991 CM Houten – Nederland 
T. +31 (0) 30 68 68 100

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

i n f o @ v a n l a e c k e g r o u p. C O M

WE ARE
RECYCLING

O N Z E  V E S T I G I N G E N

VAN LAECKE GROUP BE 

Remi Claeysstraat 66
8210 Zedelgem – België
T. +32 (0) 50 55 18 90


