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Coming soon

Woord vooraf

Geachte relatie,

Bauma (8-14 april) in München (DE) is met meer dan 3200 exposanten de grootste
internationale beurs voor de bouwsector. Terex Finlay en de Eggersmann groep zijn uiteraard
ook aanwezig. Wenst u een afspraak met een van onze vertegnwoordigers? Contacteer gerust
Nico Van Colen (+32 477 299 186).

Hoewel het nieuwe jaar reeds volop aan de gang is, wens ik toch iedere lezer
van deze nieuwsbrief - aan zijn tweede editie toe trouwens - een gezond en
succesvol 2019.

Op 9 en 10 mei opent JENZ de deuren van haar vestiging in Petershagen (DE) en zijn heel wat
demo's van chippers en shredders te bezichtigen.

Het jaar 2018 had voor de meesten onder ons een economisch gunstige
wind in de zeilen met een interessant investeringsklimaat. Hoewel een paar
internationale spannende gebeurtenissen voor de deur staan, is er volgens
de meeste economen nog geen onweer in zicht. Wij van de Van Laecke Group
geloven het graag en investeren verder om u als eindklant een optimale service
te kunnen bieden.

Op 5 en 6 juni vinden de BVOR-demodagen ‘Code Groen’ plaats bij gastbedrijf Bruins &
Kwast Biomass Management in Goor (NL). De Van Laecke Group is prominent aanwezig met
live demo’s van onder andere een Jenz shredder, Terra Select trommel- en sterrenzeef, een
Teuton traagdraaiende shredder en ALLU zeefbakken.
Van 26-29 juli is er de jaarlijkse landbouwbeurs in Libramont (BE) op een openluchtterrein
van 300 000 m². Aansluitend op 30 en 31 juli volgt de bosbouwbeurs Demo Forest in Betrix
(BE). Naast enkele statische machines in Libramont zal je tijdens Demo Forest enkele JENZ
chippers en shredders, een EvoQuip vlakdekzeef en ons aanbod FAE frezen aan het werk
kunnen zien.

Allereerst proberen wij in de recyclingwereld van inerte materialen alsook in de
recycling van groen, huis- en industrieafval een full-line te vertegenwoordigen,
om u als klant steeds een juiste oplossing op maat te kunnen aanbieden.

Eline Van Laecke
HR manager Van Laecke Group

Recent bekwamen we de exclusiviteit van het Finse Allu voor onze Nederlandse
markt. Deze zeefbakken zijn sinds jaar en dag een succes in België en zullen
dat ongetwijfeld ook worden in Nederland. Verder kunnen wij met blijdschap
melden dat we sinds januari ook het dealership van het Amerikaanse Diamond-Z
verkregen. Deze industriële chippers en shredders met extreme capaciteiten zijn
een geschikte aanvulling op onze goeie getrouwe Jenz.
Behoudens goede producten, heb je ook goede mensen in het team nodig. Bij
de Van Laecke Group is de slogan “professioneel advies op maat” geen lukrake
slogan. Elke verkoper is getraind en gekwalificeerd om u telkens weer een juiste
oplossing aan te bieden, dan wel zomaar een machine te verpatsen. Dit is waar
wij het verschil maken. Voor de geïnteresseerden: wij zoeken in Nederland ter
versterking van ons salesteam een accountmanager.
We gaan dus volop voor groei en blijven ons mooi familiebedrijf samen verder
uitbouwen. Daarbij sparen we kosten noch moeite om onze serviceploeg te
versterken om zo onze beloftes naar u te kunnen blijven waarmaken. Vandaag
bestaat onze wolfpack uit 11 man onderweg, ondersteund door 3 hotliners, een
planner en 4 collega’s in de partsafdeling. Hierdoor kunnen wij telkens weer de
nodige flexibiliteit voor de dag leggen om een niet-standaard-optie à la carte te
kunnen aanbieden.
In 2019 zullen wij ons serviceteam met nog 4 personen uitbreiden. De eerste
aanwervingen zijn reeds een feit. Het geeft ons vertrouwen dat ondanks de
uitdagende arbeidsmarkt mensen toch bewust kiezen voor ons project en zo ons
gemotiveerd en ervaren team komen versterken.
Met deze inspanningen hopen wij u in 2019 nog beter van dienst te kunnen zijn.
Op naar een ongelofelijk boeiend en uitdagend jaar!

Waar je ons dit jaar nog kunt treffen:
11 september - 15 september

MATEXPO (Kortrijk - BE)

19 november - 21 november

RECYCLING (Gorinchem - NL)

In de kijker: Terra Select S60 sterrenzeef
Bruins & Kwast Biomass Management (Reterra Nederland/Remondis) in Goor stelde onlangs een Terra Select S60 sterrenzeef in
bedrijf. Na professioneel advies van Van Laecke Group-vertegenwoordiger, Erik Van Eekelen, kozen ze voor de S60 die voornamelijk
in RHP-compost draait. Het materiaal van de beluchting gaat in de S60 sterrenzeef, waarbij de fijne fractie nog eens nagezeefd
wordt in een Terra Select T6 trommelzeef. De machine kende nog geen enkele storing en het enthousiasme is groot omtrent de
hoge capaciteiten die gehaald worden. "65 ton/h in combinatie met de trommelzeef is standaard en als de S60 solo werkt halen we
tot 80 ton/h", aldus een tevreden Dinant Redeker, bedrijfsleider bij Bruins & Kwast Biomass Management. Op het terrein van het
bedrijf vinden op 5 en 6 juni de BVOR-demodagen plaats.
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In de kijker: Terex Finlay dealerdays
Tijdens de dealerdays van Terex Finlay in Jacksonville (USA) werd de Van Laecke Group
meermaals gelauwerd.

Nieuw in ons gamma: Diamond-Z

Luc Van Laecke mocht de award voor beste
customer support in ontvangst nemen. Deze prijs is
een beloning 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'.

Kris Busschaert ging naar huis met de award voor
meest succesvolle Finlay-verkoper. Kris is geen
onbekende in de wereld van de recycling van
inerte materialen. Na reeds 26 jaar in het vak kan
men spreken van een echte specialist die elke
klant, zowel van hemzelf als van zijn collega’s,
steeds weer de perfecte oplossing weet te bieden.

Sinds januari verkreeg de Van Laecke Group het dealership van het Amerikaanse Diamond-Z. Deze heeft als pionier een
wereldwijde reputatie opgebouwd in de productie van zeer kwalitatieve shredders. Ze bieden een breed scala aan tub-grinders
en horizontale shredders die ontworpen zijn voor het verkleinen van elke toepassing zoals groenafval, landopruiming, banden,
gemeentelijk afval tot zelfs asfalt.
De shredders van deze Amerikaanse producent onderscheiden zich in:
• Extreem hoge capaciteiten
• Eenvoudig te onderhouden machines
• Kosteneffectief en dus winstgevend voor de eindgebruiker

In de kijker: demodag in Ede
Woensdag 31 oktober 2018 organiseerde de Van Laecke Group een demodag bij Van de Kraats & Bouw. Op het terrein in Ede stond
een kwartet recyclingmachines opgesteld voor een live-demonstratie, namelijk de Terex Finlay 883+ vlakdekzeef, de Terex Finlay
I-120 impactbreker, de EvoQuip Colt 1000 en een ALLU DN 3-17 zeefbak. Er waren twee demorondes met tussendoor een lopend
buffet en een pop-up café. Daarin verzorgden onze verkoopadviseurs een korte toelichting over de getoonde machines en waren er
twee casestudies met ervaringsdeling over de onderwerpen "afzeven van gebroken asfalt" en "betonpuin: wat te doen bij vervuiling
van beton?" De vele tientallen bezoekers luisterden aandachtig naar wat er te vertellen was, maar waren toch vooral nieuwsgierig
naar hoe de recyclingmachines in de praktijk presteerden. De demo’s, in nauwe samenwerking met De Vor Brandes en Evax, boden
daarvoor uitkomst.
De Terex Finlay I-120, de nieuwste generatie impactbreker met verhoogde capaciteit, is de laatste aanwinst binnen het uitgebreide
gamma van breek- en zeefinstallaties. De 37-tons 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. De
tweede generatie I-120 beschikt over een grote, hydraulisch verstelbare bunker met heavy-duty vibrerende invoerband (VGF) en
een geïntegreerde voorzeef. Gebogen hoeken gaan het vastklitten van kleverig materiaal tegen. Voor een perfect eindproduct is het
tevens mogelijk de nieuwe rotorbreker voor zowel sloop- als recyclingtoepassingen te voorzien van een nazeef en een terugvoerband.

De nieuwe Terex Finlay I-120 impactbreker in combinatie met de Terex Finlay 883+,
met 270 referenties de meest verkochte vlakdekzeef in de Benelux.

In de kijker: eerstgeleverde EvoQuip in Nederland
Van Laecke Group en haar vertegenwoordiger Erik Drost hadden de eer om in september 2018 een EvoQuip Colt 800 te leveren bij
Cor Reuten & Zn. BV uit Maasbracht in Nederlands Limburg. “Wij zijn super tevreden” aldus Leon Reuten. “Vroeger huurden we
soms een zeefmachine, maar een ROI-berekening toonde algauw aan dat een investering in deze EvoQuip rendabel zou zijn. De
machine haalt in onze sloopwerk- en ondergrondtoepassingen algauw 150 tot 200 ton/h. Onze keuze viel op de EvoQuip Colt 800
omwille van het gedogen advies van Erik en omwille van de compacte afmetingen. De machine past perfect op onze dieplader.”

Features EvoQuip Colt 800 bij Cor Reuten & Zn. BV:
•

Capaciteit tot 200 ton/h

•

Onderdek netten 0/20

•

Bovendek met vingers of punchplate 0-40

•

Zeefbox van: 2,77 m x 1,22 m

•

9,22 m x 2,50 m x 3,09 m

•

16 700 kg

Leon Reuten en Van Laecke Groupvertegenwoordiger Erik Drost bij de
uitgeleverde machine.
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Onze serviceploeg: altijd voor u klaar
SERVICE HOTLINE

PLANNING

servicebe@vanlaeckegroup.com

planning@vanlaeckegroup.com

servicenl@vanlaeckegroup.com
STIJN

RINUS

BRIAN

ROB

STEPHAN

In de kijker: Teuton Z55
Mels Containers, een Belgisch bedrijf met naam en faam in containerophaaldiensten in de ruimste zin van het woord, stelde de
Van Laecke Group eind november 2018 voor een grote uitdaging. Hun machine diende niet enkel (sloop)hout uit containers te
breken, er moest een 200 mm eindproduct bereikt worden zonder bijkomende afzeving na het breekproces. Na uitvoerige testen met
de experts van de Van Laecke Group kwam men tot een onwaarschijnlijk goed resultaat met de Teuton Z55 uit de Eggersman groep,
die uiteindelijk ook werd aangekocht. De Teuton Z55 is een traagdraaiende shredder ontwikkeld door de bekende ingenieur Thomas
Diekmann.
De Teuton Z55 bij Mels Containers is COC gekeurd, heeft een bevochtigingssysteem en een extra verhoogde bunker van 400 mm.
Bij Mels Containers zijn ze bovendien extra tevreden met de grote toegankelijkheid van de te onderhouden units. Bovenal blijkt de
machine zeer kostenefficiënt te werken op gebied van productiecapaciteit versus het brandstofverbruik.

De tegenkam laat zich in
10 verschillende standen
positioneren t.o.v. de rotor
en maakt de machine
multifunctioneel inzetbaar.

Er is plaats om 2 soorten
korven mee te nemen.

PARTS
FREDDY

partsbe@vanlaeckegroup.com | partsnl@vanlaeckegroup.com
ROBIN

TECHNIEKERS

DIETER

JOS

Meet our wolfpack | 11 beren onderweg met hun uitstekend ingerichte truck

NIELS

JAN

KOERT

STEVEN

DAVY

MAXIM

STIJN

MARNIX

HENK

FREDERIEK

WOUTER

De machine produceert bij Mels Containers een direct vermarktbaar product omwille van de volgende te combineren parameters:
•

Er kan gewerkt worden met of zonder korf. Bovendien bestaan er verschillende soorten korven, waarvan de machine er
telkens 2 comfortabel kan transporteren.

•

Het grootste geheim is de gepatenteerde tegenkam bestaande uit 19 V-vormige snijkammen. De tegenkam kan zich op 10
verschillende posities t.o.v. de rotor positioneren.

•

De combinatie van toerental, type gereedschap, type zeefkorf en de positionering van de tegenkam, zorgt er voor dat op
een veelzijdige manier gewerkt kan worden in verschillende soorten materiaal.

Vacatures
z E D EL GEM | b EL GI Ë

Ho ute n | ne de rla nd

•

Technieker binnen- of buitendienst

•

Accountmanager

•

Technisch magazijnier

•

Technicus buitendienst

•

Orderpicker

Nieuw in ons gamma: ALLU in Nederland
Naast een zeer succesvol dealerschap in België van het merk ALLU is de
Van Laecke Group vanaf heden importeur voor de Nederlandse markt.
Door de succesvolle verkoop in België en de jarenlange expertise die de
groep bezit, was de keuze om het Nederlandse gebied er bij te nemen
snel gemaakt. Met het ALLU-gamma heeft de groep nu een sterker
aanbod om de Nederlandse recyclingsector nog beter te dienen.
Het Finse ALLU maakt al meer dan 25 jaar zeef- en breekbakken in allerlei
types en uitvoeringen die het perfecte hulpmiddel zijn voor diverse
zeef- en verkleinwerken. Deze reeks wordt uitgebracht onder de naam
‘Transformer’, aangezien hij de definitie van zeef- en breekbak overstijgt.
Voor het aansturen van de Transformer kan gebruik gemaakt worden
van een graafmachine van 4 tot 160 ton of een wiellader van 2 ton tot
maximaal 90 ton, afhankelijk van het type Transformer.

speciaal ontworpen voor het kleinere zeefsegment.

wasintallaties
VASTE INSTALLATIES

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

overslagkranen zijn gekend voor hun kwaliteit, groot
koelvermogen en service toegankelijkheid.

BREKERS

FREESMACHINES
OVERSLAGKRANEN

De EVOQUIP vlakdekzeven uit de Terex groep zijn
een aanvulling op het gamma van Finlay. Deze zijn

ALLU is een belangrijke leverancier op het
gebied van zeefbakken die hydraulisch
aangesloten worden op graafmachines en
wielladers. Deze kunnen zeer wijd ingezet
worden voor tal van toepassingen.

TEREX biedt zowel mobiele als stationaire
wasinstallaties. Er zijn verschillende reeksen
elk met hun eigen grootte en capaciteit.
TEREX biedt tevens een volledig gamma van
vaste breek- en zeefinstallaties aan. Deze
kunnen zowel toegepast worden in steen- en
zandgroeves, als in recyclingtoepassingen.

VLAKDEKZEVEN

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

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.

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.

windzifters

trommel- en sterrenzeven, zowel mobiel als stationair.

OMZETTERS

TRANSPORTBANDEN
TROMMEL- eN
STERRENZEVEN

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 97 jaar
bestaat, is in Europa marktleider in professionele
houtchippers. Door het uitgebreid aanbod aan
verschillende rotoren zijn diverse eindproducten
van G30 tot G100 mogelijk. Het aandrijven gebeurt
via tractor, met dieselmotor of stationair met
elektromotor.

Naast chippers heeft JENZ een aanbod
doordachte shredders. Deze multifunctionele
machines kunnen heel wat verschillende
afvalstoffen verwerken zoals groenafval,
biomassa, schors, materiaal voor
biogascentrales, boomwortels, A-hout,
grasbalen, hard plastiek...

zakkenopeners
ballistische scheiders
bunkers

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

traagdraaiende
shredders

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.

EDGE biedt een compleet gamma aan
transportbanden met wielen of rupsen,
verschillende soorten bunkers en storthoogtes.
Dit volledig naar wens van de klant.

Ons salesteam: professioneel advies op maat
Erik Van Eekelen

Sjaak van den Berg

EriK DROST

regio Noord-Oost Nederland
+ 31 (0) 615 05 22 70
erik@vanlaeckegroup.com

regio Zuid-West Nederland
+31 (0) 646 09 45 26
sjaak@vanlaeckegroup.com

regio Gelderland & Limburg
+31 (0) 630 99 31 48
erikd@vanlaeckegroup.com

Geoffrey Verzele

Kris Busschaert

Koen Vandenberghe

regio Vlaanderen
+32 (0) 472 01 16 91
geoffrey@vanlaeckegroup.com

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

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

NICO VAN COLEN

Kristof Van Laecke

Luc Van Laecke

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

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

Zaakvoerder
+32 (0) 475 46 32 94

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

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