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Coming up soon

Geachte relatie
Recycling is de dag van vandaag erg belangrijk. De Van Laecke Group, actief in de Benelux, voorziet kwalitatieve machines en
de bijhorende servicediensten om haar steentje letterlijk en figuurlijk bij te dragen in dit thema.
De Van Laecke Group heeft de laatste jaren verschillende investeringen gedaan, ten einde elke klant steeds tot haar dienst te
zijn:
·

Het productgamma werd verruimd, om elke klant de volledige machine-range in recycling te kunnen bieden

·

Het verkoopteam werd uitgebreid om u nog meer professioneel advies op maat te kunnen geven. Een oplossing op
maat van de klant bieden, is wat wij nastreven

·

De binnendienst service in België werd uitgebreid

·

De buitendienst service in Nederland werd uitgebreid

·

En last but not least, werd er recent een nieuw bedrijfspand geopend in het Nederlandse Houten, van waaruit de
diensten in de toekomst opmerkelijk uitgebouwd zullen worden

Beurs van Libramont (BE),
een “groene” beurs, waarbij
recycling, vegetalisatie van het
terrein en hernieuwbare energie
de rode draad zijn.

Matexpo Demo Days (BE) is een
event met doorlopende demo’s van
graafmachines, brekers, zeven en
trucks voor de bouwsector.

Rue des Aubépines 50
6800 Libramont-Chevigny

Sodewa Zandgroeve
Avenue de l’Industrie 7
1440 Braine-l’Alleud

27 juli - 30 juli
Stand 60.03 + 58.05

Vraag uw gratis
toegangskaarten via
marketing@vanlaeckegroup.com

8 september - 9 september

Nieuw in ons gamma: Evoquip

In een wereld waarin informatie onmisbaar is, wenst de Van Laecke Group u op de hoogte te houden van de recycling
wereld via een 6-maandelijkse nieuwsbrief. In deze brief zal u informatie kunnen lezen aangaande komende beurzen,
nieuwe machineconcepten, wijzigende tendensen op de markt en nog veel meer. In deze eerste editie wensen wij u alvast te
informeren met een overzicht van ons machinegamma en bij wie van ons team u terecht kunt voor advies en/of bijstand.
A family @ your service
Luc, Ingrid, Kristof en Eline Van Laecke

Het Ierse EvoQuip behoort tot
de gerenommeerde Terex groep.
Als broer van de bekende Finlaymachines is EvoQuip inzetbaar in
het kleinere breek- en zeefsegment.
Naast het Belgische dealerschap van
het merk EvoQuip is Van Laecke Group
vanaf heden ook invoerder voor de
Nederlandse markt.
De COLT modellen zijn de belangrijkste
zeefmachines in de EvoQuip lijn. Het
gamma breidt uit met de COLT 1000.

– Zeefmachine van 22 ton met grote zeefbox van 4 m x 1,22 m
– Zeefhoek hydraulisch instelbaar tussen 14° en 18°
– Bunker tot 5 m³
– 3 afvoerbanden met afwerphoogtes tot 4 m. Fijne- en midden
fractie kunnen aan 1 zijde gemonteerd worden

– Compacte transportafmeting van 11 x 2,56 x 3 m
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Nieuw in ons gamma: FAE
De Italiaanse FAE Group uit Fondo (Zuid Tirol) maakt jaarlijks meer dan 2.500 professionele
freesmachines en is wereldwijd marktleider. Van Laecke Machines heeft recentelijk de exclusiviteit
voor de Belgische markt. FAE heeft een uitgebreid portfolio dat kan opgesplitst worden in frezen voor
bosbouwtoepassingen en machines voor industrieel gebruik. De machines kunnen aangebouwd
worden op tractoren (80 tot 500 pk), graafmachines (1,5 tot 35 ton), schrankladers (40 tot 120 pk) en
speciaal omgebouwde dragers.

BOSBOUW

FREZEN

INDUSTRIËLE

FREZEN

Kom even bij ons langs op stand 60.03 en 58.05 tijdens de beurs van Libramont en ontdek het FAEgamma.

In de kijker: JENZ BA 615

De nieuwste sneldraaiende biomassa shredder BA 615 wordt door de Van Laecke Group tentoongesteld tijdens de Libramont
beurs. Deze machine is de opvolger van de AZ 460 en werd volledig nieuw geconstrueerd voor het kleinere biomassa-bereik en
biogas centrales.
De BA 615 heeft:

In de kijker: Terex Finlay 883+ Triple Shaft
Marcom Recycling pakt tijdens de Matexpo Demo Days uit met hun nieuwste zeefmachine: de Terex Finlay 883+ Triple
Shaft. Reeds jaren is de Finlay 883+ door zijn betrouwbaarheid de meest verkochte zeefmachine in de Benelux. Naast dit
paradepaardje van de 8-series brengt Terex Finlay een zwaardere uitvoering op de markt die voorzien is van een zeefbox met
3-assige aandrijving. De machine gaat in productie vanaf september 2018 en is te bewonderen tijdens de Matexpo Demo Days.

– 883+ Triple Shaft heeft meer G-power en hogere amplitudes door de 3-assige aandrijving

– Een gering gewicht van minder dan 11 ton

– Er is minder gevaar tot dichtslibben van de zeefmatten

– Een lage inwerphoogte om de machine gemakkelijk te voeden

– Perfect inzetbaar bij moeilijke materialen zoals klei, leem, slakken, ijzererts en grote stenen voor schanskorven

– “Easy Change system” om comfortabel een gereedschapswissel mogelijk te maken door 1 operator
– IPS-veiligheidssysteem gecombineerd met omkeerbare luchtschroef ter reducering van het onderhoud
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Nieuw bij Van Laecke Group
Vanwege de sterke groei werd ons team recent uitgebreid. We verwelkomden de laatste maanden 8 nieuwe medewerkers.
In totaal zijn 35 mensen bij Van Laecke Group actief.

NICO VAN COLEN

RINUS VERSTRAETE

rOB DE GRAAF

karen cafmeyer

Sales manager

Technical support

Parts & logistics

Boekhouding

Nieuw bedrijfspand in Nederland
Eind februari trokken we de deuren van onze oude bedrijfsgebouwen in Ijsselstein dicht en gingen we aan de slag in ons nieuw
bedrijfspand. Vanaf heden is Van Bemmel Recycling te vinden in bedrijventerrein De Meerpaal, Vleugelboot 51, 3991 CM Houten.
Ons adres is gewijzigd, maar je kunt ons nog steeds bereiken op hetzelfde telefoonnummer: +31 (0) 30 68 68 100.

kenny delanghe

KOERT NOYEN

Tine vanslambrouck

Erik Drost

Magazijnverantwoordelijke

Technieker

Marketingverantwoordelijke

Vertegenwoordiger regio
Gelderland & Limburg

Ons productgamma
Vacatures

zEDELGEM | bELGIË

Houten | nederland
Van Laecke Group overkoepelt drie bedrijven: Van Laecke Machines, Marcom Recycling en Van Bemmel
Recycling. Deze bedrijven beschikken over een uitgebreid en complementair aanbod aan recyclingmachines,
grondverzetmachines en landbouwmachines.

- Servicetechnieker buitendienst

- Service/onderhoudsmonteur

- Technieker binnendienst

- Commercieel administratief medewerker

Kent u iemand die zou passen in ons familiaal team? Laat het ons weten!

Meer info via www.vanlaeckegroup.com
of via eline@vanlaeckegroup.com

Bedrijven uit de bouw en wegenbouw, bagger- en havenwerken, landbouw, groen- en bosbeheer, en de productie van
biomassa en compost, kunnen bij Van Laecke Group terecht voor geavanceerde machines en installaties van volgende
uiterst betrouwbare en kwaliteitsvolle merken.
Je kunt binnen de groep terecht bij Van Laecke Machines die instaat voor het verplaatsen en/of laden van verwerkt
materiaal, met een gamma van krachtige Terex overslagkranen, graafmachines en wielladers van Hyundai en frezen
van FAE.
Marcom Recycling beschikt over een gevarieerd aanbod aan recyclingmachines voor de verwerking, sortering en
reiniging van puin, asfalt, grond, beton en steenafval van diverse origine. Het merkenpakket bestaat onder andere uit
Terex Finlay, EvoQuip en Allu.
De groep wordt vervolledigd door het Nederlandse Van Bemmel Recycling, die machines voor de verwerking van
sloop- en groenhout voor haar rekening neemt. Van Bemmel Recycling is onder andere invoerder van de producten van
de Eggersmann groep en JENZ.

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-, wasen recyclage machines, 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 met
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

WE AR

R E CYC E
LING

LIKE US!
w w w.va n l a e c k e g r o u p. c o m

