
Editoriaal

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat u ons 
vorig magazine te lezen kreeg. Ondertussen werken  
we achter de schermen volop aan een nieuwe website 
die we begin volgend jaar willen lanceren. 

Als we er de kranten op naslaan lezen we weer heel wat onheils- 
berichten. Heel veel industriële bedrijven in België lijken het moeilijk
 te hebben. Gelukkig zijn er ook positieve berichten maar die worden 
spijtig genoeg te weinig in het nieuws vermeld.
Onze groep – Axload – gelooft sterk in de toekomst van de industriële 
sector en breidt verder uit in Europa. Zo werd in april de Spaanse 
distributeur Cables Y Eslingas (CYESA) overgenomen en trad recent 
de Franse distributeur Traction Levage tot onze groep toe. Voor de 
medewerkers in België versterkt dit het idee dat de groep in onze 
sector wil blijven investeren. 

Dichter bij huis investeert de firma Shapes Metalworks volop in zijn 
machinepark en zien ze meer dan redenen genoeg voor de industrie om 
in België te blijven. Ze kochten bij ons een speciaal hijsjuk en dat was 
de moeite waard om in ons magazine te vermelden. 

De uitbreiding van onze groep is ook goed nieuws voor onze klanten. 
We zijn een “technical solution provider” en daarom is kennis voor ons 
zeer belangrijk. Zo kunnen we immers onze relaties de beste oplossing-
en bieden. Met onze nieuwe collega’s krijgen we er een pak expertise 
bij. Uitwisselingsprojecten binnen de groep zorgen ervoor dat kennis 
ook gedeeld wordt. 

Sinds begin 2014 werd een “sustainability manager” aangesteld bij 
Axload. Het onderstreept het belang dat onze eigenaars hechten aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit heb ik ook al in een vorig 
magazine vermeld maar het is belangrijk genoeg om hier de aandacht 
op te blijven vestigen.
Leveranciers wordt gevraagd een “code of conduct” te ondertekenen en 
voor onze medewerkers vragen we hetzelfde voor een “code of ethics”. 

In het kader van ons sustainability-project zullen we eind dit jaar ook  
beschikken over een ISO 14001 certificaat. Met het ISO 14001 certifi-
caat toont onze organisatie aan dat ze streeft naar het voorkomen van 
milieuschade en dat ze in staat is milieuprestaties continu te verbeteren.
In dit magazine vindt u weer heel wat interessante informatie. 
Laat u er zeker door inspireren. 

Veel leesplezier!    Luc Willaert
 Sales Manager
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De hogedruk hydraulische gereedschappen 
van Nederlands hydrauliekproducent Hol-
matro zijn  verkrijgbaar via uw Mennens-
vestiging. Hiermee wordt het bestaande 
hydrauliekaanbod fors uitgebreid.

Over Holmatro
 
Holmatro, opgericht in Nederland in 
1967, handelde oorspronkelijk in hoge-
druk hydraulische gereedschappen voor 
de scheepsbouw. Sinds begin jaren ‘70 
ontwerpen, ontwikkelen, produceren en 
leveren zij voornamelijk hydraulische 
producten die door verschillende afne-
mersgroepen over de hele wereld worden 
gebruikt. Alle gereedschappen zijn ontwik-
keld om precisiekracht te genereren en 
controleren voor uiteenlopende industriële 
toepassingen, zoals scheepsbouw, zwaar 
transport, onderhoud, petrochemie, off-
shore, constructie & installatie, mijnbouw 
en civiele techniek.

Holmatro gereedschappen worden ontwik-
keld, geproduceerd en onderhouden op 
basis van de hoogste kwaliteitsnormen 
op het gebied van duurzaamheid, scheef-
belasting, mechanische vervorming en 
overdruk. Omdat ze bestand moeten zijn 
tegen de meest extreme omstandigheden, 
worden alle producten grondig getest 
voordat ze in de praktijk worden ingezet. 
Daarnaast werkt Holmatro volgens het 
ISO 9001 Kwaliteit Management Systeem 
en het VCA* Veiligheid-, Gezondheid,- en 
Milieu-beheersysteem. Alle producten 
voldoen aan alle internationale richtlijnen 
zoals de Europese EN 13204 en EN 13731 
en de Amerikaanse NFPA 1936.

Holmatro’s jarenlange ervaring en techni-
sche kennis stellen hen in staat u te voor-
zien van deskundig advies op het gebied 
van de producten en hun toepassingen. 
Naast het hoofdkantoor in Nederland heeft 
Holmatro fabrieken en verkoopkantoren in 
Nederland en de Verenigde Staten. Tevens 
hebben zij verkoopkantoren in China, 
Engeland en Polen, en een uitgebreid 
wereldwijd dealernetwerk.

 

Samenwerking Mennens  
en Holmatro
 
Het productassortiment dat Mennens voert 
bevat een groot aantal hogedruk hydrauli-
sche, pneumatische en mechanische ge-
reedschappen. Het uitgebreide aanbod 
bestaat uit hydraulische cilinders, mecha-
nische vijzels, hefkussens, hydraulische 
pompen, wiggen, kabelknippers, pijpen-
knijpers, moerensplijters, flenzensprei-

ders, trekkersets, systeemcomponenten, 
voorspanhydrauliek en propellersets. 

Naast de levering van dit uitgebreide pro-
ductassortiment verzorgt Mennens uiter- 
aard ook de inspecties en eventuele repa-
raties. Mennens Belgium is een Holmatro 
service-center zodat reparaties ook in Bel-
gië kunnen uitgevoerd worden.

Wilt u gemakkelijk en snel hydraulische 
cilindersystemen samenstellen?
Dat kan via de slimme ‘Clinder System 
Configurator’ van Holmatro.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met 
onze Mennens vestiging. 

Holmatro  bij Mennens verkrijgbaar 
Jakob Inoxline 
De wereld wordt een stukje mooier & veiliger 

Ook dit jaar mochten we weer heel wat 
Jakob Inoxline projecten uitvoeren. In veel 
gevallen voerden onze eigen teams de 
montage uit voor andere projecten werk-
ten we samen met aannemers. Een aan-
pak die al jaren succesvol is.

Jakob

Jakob is een Zwitserse fabrikant met 
hoofkwartier in Trubschachen en is in 
1904 opgericht. Mennens is al verschil-
lende jaren verdeler van de Jakob Inoxline 
producten waarbij traditie en innovatie 
worden gecombineerd. Onze gezamen-
lijke expertise zorgt ervoor dat we voor vrij-
wel elke uitdaging een oplossing kunnen 
bieden.
Hieronder enkele van onze realisaties. 
 

Helikopterplatform 

Webnet wordt niet enkel gebruikt als archi-
tecturale blikvanger ook als valbeveiliging 
wordt het ingezet. Onze medewerkers zijn 
duidelijk van geen kleintje vervaard. Uiter-
aard zorgen we voor de correcte PBM’s (die 
ook bij Mennens te verkrijgen zijn, of wat 
had u gedacht…).
Collega Sergey toont hoe sterk zo’n webnet 
wel is (We hadden het systeem wel eerst 
getest natuurlijk).
 

Zoo van Antwerpen

De Savanne in de zoo van Antwerpen zorgt 
voor een heel sterke beleving bij de be-
zoeker. Je komt dichter bij de dieren, oog in 
oog met een kudde Kaapse buffels. Meer 

dan 250 vogels van verschillende plui-
mage vliegen rond.
Acht pylonen dragen het inox webnet tot 
op 17meter hoogte voor de losvliegende 
vogelsoorten.
Het inox webnet met een oppervlakte van 
2720m², een dia. van 1,5mm en een maas-
grootte van 30x30mm werd geleverd door 
Mennens Belgium en geplaatst door Tri-
Monta. De firma To bone was betrokken als 
engineeringsbureau.
 

Trilogiport

Als eerste Belgische en derde Europese 
binnenhaven (19 miljoen ton in 2012), 
ontwikkelt de Autonome Haven van Luik 
tegenwoordig een multimodaal platform 
genaamd “Liège Trilogiport” gelegen langs 
het Albertkanaal te Hermalle-sous-Argen-
teau.
Mennens mocht meewerken aan dit pro-
ject en plaatste inox webnet als reling.
 

Harchies

In Henegouwen mochten onze monteurs 
webnet plaatsen in de reling van een brug. 
Harchies is een deelgemeente van Bernis-
sart en staat bekend om zijn moerassen 
waar ornithologen hun hart kunnen opha-
len.
 

Trappenhal

Voor een project in hartje Brussel leverden 
we inox kabel van dia. 5mm. Plaatsing 
werd uitgevoerd door Metalprojects.
 

Scoutshuis Antwerpen

Renovatie van het nieuwe scoutshuis in 
Antwerpen. Dankzij oa. het inox webnet 
dat we leverden is de brandtrap een echte 
blikvanger geworden.
Totaal 380m² webnet met een dia. van 
2mm en mazen van 80x141mm
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In onze magazines stellen we regelmatig 
onze projecten (rolbruggen, zwenk-
kranen, takels, …) voor. We ontvangen 
regelmatig lovende reacties van onze 
klanten. Het leek ons dan ook goed om 
één van onze projectleiders aan het woord 
te laten. Het zijn tenslotte onze gedreven 
medewerkers die er door hun inzet voor 
zorgen dat u als klant tevreden bent over 
onze firma.
Aan het woord is Kurt Ceulemans, pro-
jectleider bij Mennens.

A tot Z
 
“Ik begeleid het project van A tot Z” aldus 
Kurt. “Hierdoor is er een vaste contactper-
soon wat de samenwerking heel wat mak-
kelijker maakt. Voor mij is communicatie 
met de klant van het allergrootste belang”.

Het eerste contact hebben onze klanten 
meestal met de accountmanager of pro-
ductmanager die het project ter plaatse 
komt bespreken. Om een correct voorstel 
te kunnen maken is het immers nodig te 
weten wat er precies verlangd wordt en 
hoe de situatie er on site uitziet.

“Nadat de bestelling bij ons toekomt, 
neem ik het project in handen” vertelt 
Kurt. “Een project kent verschillende fasen 
zodat ik een perfect resultaat kan garan-
deren. Ik volg volgend stappenplan:
- Werfbezoek met definitieve opmeting 

zodat alle onderdelen op maat kun-
nen gemaakt worden. Er worden ook 
duidelijke afspraken gemaakt over de 
bereikbaarheid van de werkplek zodat 
er achteraf een vlotte montage kan ge-
beuren.

- Er wordt een duidelijke levertermijn 
afgesproken in functie van de beschik-
baarheid in de fabriek en de wensen 

van de klant. 
- Eenmaal alle onderdelen beschikbaar 

zijn wordt de levertijd nogmaals met de 
klant afgestemd in functie van zijn/haar 
productieplanning.

- De werf wordt opgestart en ik zorg er-
voor dat alles correct verloopt.

- In de meeste gevallen wordt een keu-
ring voor indienststelling uitgevoerd. 
We werken hiervoor samen met Vinçotte 
maar ook een ander EDTC behoort tot de 
mogelijkheden.

- Er wordt een volledig technisch dossier 
(keuring, EG-documenten, handleiding-
en, onderdelenlijsten, …) samengesteld 
en aan de klant bezorgd.”

Zolang het project niet volledig is afgerond 
blijft de projectleider de contactpersoon. 
Daarna neemt de dienst “onderhoud & 
service” het over.

Volgens Kurt is het afsluiten van een on-
derhoudscontract sterk aan te raden. 
“Een onderhoudscontract biedt heel wat 
voordelen. Een langere levensduur, grotere 
bedrijfszekerheid en hogere veiligheid om 
er maar enkele te noemen. Bovendien krij-
gen klanten met een onderhoudscontract 
voorrang wanneer een dringende interven-
tie nodig is”

Projecten
 
Kurt vertelt ook dat dit jaar heel wat pro-
jecten werden gerealiseerd. Van hele 
kleine tot hele grote. Elke project wordt 
met evenveel enthousiasme aangepakt.
“In de Antwerpse haven leverden we 3 
grote rolbruggen. 2 van 20ton en 1 van 
16ton. Er werden heel hoge eisen gesteld 
qua afwerkingsgraad en de planning 
moest heel strikt gevolgd worden.
Ik denk ook aan 2 rolbruggen van 32ton 
die perfect synchroon moesten lopen.

In een chemisch bedrijf was de voorberei-
ding uiterst belangrijk gezien de poten-
tieel gevaarlijke omstandigheden en de 
stilstand die heel kort moest worden ge-
houden. We vervingen een EX-takel.

Voor een productiebedrijf moesten we alle 
bedieningsperen van de elektrische takels 
verwijderen en zorgden we ervoor dat 
alle takels in een centrale controlekamer 
konden bediend worden.
We hebben dit jaar ook al veel standaard 
kranen, takels, monorails, enz. mogen 
plaatsen.” 
Het doet ons plezier regelmatig een 
pluimpje te mogen doorgeven aan Kurt en 
zijn collega’s. Gemotiveerde en enthousi-
aste medewerkers zorgen immers voor 
tevreden klanten.

De Pewag-groep is één van de oudste 
kettingfabrikanten ter wereld. Zijn ge-
schiedenis gaat terug tot 1479. Sinds zijn 
ontstaan wordt de focus gelegd op innova-
tie en kwaliteit.
Bij Mennens kan u terecht voor een volle-
dig gamma aan Pewag-producten zoals 
hijskettingen en toebehoren in grade 10, 
12 & inox. Specifieke hijskettingen voor 
verzinkerijen en hoogwaardige oogbouten 
en -moeren.
Sinds begin dit jaar kan u bij Mennens ook 
het volledig gamma plaatklemmen & grij-
pers verkrijgen.

 
Kwaliteit loont 
 
Er zijn heel veel verschillende merken op 
de markt waarbij enkele van dubieuze 
kwaliteit. Het loont om goed geïnformeerd 
de juiste keuze te maken. Mennens kan 
hierbij helpen. Uiteraard is het niet zo dat 
enkel Pewag voldoet, dat is absoluut niet 
wat wij beweren. Met Pewag hebt u wel de 
zekerheid van een Europees fabrikaat met 
een uitstekende reputatie.
Plaatklemmen en grijpers van Pewag 
voldoen aan oa. EN 13155, de Australische 
standaard 4991, de Noord-Amerikaanse 
standaard ASME B30.20-2010 en de Eu-
ropese machinerichtlijn 2006/42/EC. Het 
gebruik van hoog kwaliteitsstaal garandeert 
een lange levensduur.
De klemmen worden in Europese fabrieken 
gemaakt die ISO 9001-gecertificeerd zijn. 
De klemmen worden getest op 2x hun 
werklast en elke klem wordt geleverd met 
een eigen testcertificaat. De breuklast van 
de klemmen tot 12 ton is vastgelegd op 5x 
de werklast.

Let op!
 
Lees altijd de gebruiksaanwijzing van de 
klemmen! Hieronder alvast enkele belang-
rijke opmerkingen.
Onze standaard klemmen zijn geschikt 
voor platen met een maximale hardheid 
van 37Hrc (345HB). Voor materialen met 

een hardheid tot 50 HrC (485HB)  kunnen 
klemmen geleverd worden die extra gehard 
zijn.
Voor de standaard klemmen geldt dat er 
een minimum belasting van 10% van de 
werklast nodig is om de klem op een cor-
recte manier te laten werken. Dit is bij de 
meeste fabricaten het geval maar bij ge-
bruikers is dit nog te weinig bekend!
Onze VJPW en VJPUW-klemmen kennen 
deze beperking niet.
Klemmen moeten altijd volledig over de 
last geschoven worden. Ze kunnen gebruikt 
worden bij temperaturen van -40°C tot 
+100°C.

Ons gamma
 
We werken hard aan een nieuwe website 
waar u het volledige Pewag-gamma kan 
consulteren. Dit betekent echter niet dat 
deze info niet al beschikbaar is.
Aarzel niet en vraag ons de productcata-
logus als pdf door te mailen of nog beter 
vraag een bezoek van onze accountmana-
ger. Het verplicht u tot niks maar biedt u 
wel de mogelijkheid om onze oplossingen 
te bespreken.

Projecten: een A tot Z aanpak

Pewag: veilig met plaatklemmen

Type WLL (kg) Opening (mm) Gewicht (kg)
VCW 0.75 t 750 0-13 1,70

VCEW 1 t 1.000 0-25 3,50

VCEW 2 t 2.000 0-35 7

VCEW 3 t 3.000 0-35 7

VCW 4.5 t 4.500 0-25 15

VCEW 4.5 t 4.500 0-45 16

VCW 6 t 6.000 0-32 19

VCEW 6 t 6.000 0-50 21

VCW 7.5 t 7.500 0-40 24

VCEW 7.5 t 7.500 0-55 26

VCW 9 t 9.000 0-55 27

VCW 12 t 12.000 0-52 37

VCW 15 t 15.000 0-76 70

VCW 17 t 17.000 0-76 71

VCW 20 t 20.000 0-80 149

VCW 25 t 25.000 5-85 149

VCW 30 t 30.000 10-90 155,5

SVCW 6 t 6.000 40-90 21

SVCW 7.5 t 7.500 50-100 26,5

SVCW 9 t 9.000 50-100 27,5

SVCW 12 t 12.000 50-100 41

SVCW 15 t 15.000 80-150 76

SVCW 20 t 20.000 80-150 160

SVCW 25 t 25.000 80-150 160

SVCW 30 t 30.000 80-150 165,5
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Mennens is actief in veel domeinen. 
Omdat de ruimte in ons magazine niet 
toelaat om over elk project een uitgebreid 
artikel te schrijven, geven we hieronder 
een selectie van een aantal realisaties. 
Omdat het niet altijd groter en zwaarder 
moet zijn, besteden we ook aandacht aan 
enkele kleinere projecten.
 
 
 
Demonstraties valbeveiliging
 
Het is belangrijk dat er op een veilige 
manier kan gewerkt worden. Veiligheid 
staat bij alle bedrijven hoog op de agenda.
Het is echter niet altijd makkelijk om uit 
een catalogus het juiste valbeveiligings-
product te kiezen, zeker als het om com-
plexe en dure toestellen gaat. In samen-
werking met Capital Safety (onderdeel 
van 3M) kunnen we in veel gevallen on 
site een demonstratie verzorgen. Gebrui-
kers kunnen zo op een makkelijke manier 
input geven en het product leren kennen. 
Aankopers zijn verzekerd dat ze de juiste 
keuze maken.

Bij Mennens kan u trouwens ook terecht 
voor cursussen valbeveiliging (via ons 
zusterbedrijf SafeSite), installaties van 
levenslijnen, …  Een aparte afdeling van 
ons bedrijf is gespecialiseerd in deze toe-
passingen.
 

Elephant haven
 
Neem eens een kijkje op de site van Ele-
phant Haven (www.elephanthaven.com). 
De missie van dit Europees Olifantenop-
vangcentrum is vierledig:
- Een plaats aanbieden voor oudere oli-

fanten.
- Het resocialiseren en rehabiliteren van 

olifanten.
- Het geven van voorlichting over en 

onderzoeken van olifanten en hun com-
plexe behoeften en gedragingen.

- Het meewerken en meedenken aan een 
wereld met respect en bescherming 
voor olifanten en hun leefgebied.

Mennens sponsort dit project en heeft een 
grote hoeveelheid staalkabel ter beschik-
king gesteld voor de omheiningen.
 

BUX NEO magneten
 
Bij Mennens kon u al geruime tijd terecht 
voor Neo hefmagneten. Fabrikant van deze 
magneten is Walmag. De bekende BUX 
merknaam is nu terug in handen van deze 
fabrikant. Dit maakt het voor gebruikers 
duidelijker dat de Neo magneten wel de-
gelijk BUX-magneten zijn
Standaard permanente hefmagneten zijn 
bij Mennens uitgerust met het easy-switch 
systeem. 
Voor complete magneetsystemen, batterij-
magneten, … kan u uiteraard ook bij ons 
terecht.

 

Staalkabel installaties
 
In 2016 mochten onze riggers weer heel 
wat kabels inscheren. Wat dacht u van een 
project waar we 2 staalkabels dia. 34mm 
lengte van 350m monteerden, of voorge-
rokken Veropro8 kabels van dia. 54mm?
Er werden ook heel wat kabels vervangen 
op straddle carriers en containerkranen.

  

Stop the drop
 
Wie op hoogte werkt, begrijpt het gevaar 
van vallende gereedschappen. Een hamer, 
schroevendraaier, … die van hoogte naar 
beneden valt, kan ernstige verwondingen 
teweegbrengen bij een collega. Ook als die 
een helm draagt.
Python Safety® heeft al meer dan tien 
jaar ervaring met de ontwikkeling van 
producten waarmee wordt voorkomen dat 
gereedschap en apparatuur valt. De inno-
vatieve productlijn van Python Safety® 
maakt werkomgevingen veiliger en pro-
ductiever door werknemers te bescher-
men tegen gevaren die kunnen leiden tot 
persoonlijk letsel, schade aan apparatuur 
en verlies van gereedschap.
 

Endura hijsbanden &  
rondstroppen
 
Na ruim een jaar van ontwikkelen werden 
de Mennens Endura rondstroppen en 
hijsbanden op de markt gebracht. Deze 
kwaliteitshijsmiddelen zijn een toevoe-
ging aan de range van topkwaliteit in ons 
leveringsprogramma. Voorlopig beschik-
baar met een capaciteit tot 5000kg.
Endura rondstroppen zijn voorzien van 
een speciale hoes voor een verbeterde 
weerstand tegen insnijden en slijtage.  
Hierdoor is de levensduur langer en wordt 
de veiligheid voor de gebruiker verhoogd.
De lussen van de Endura hijsbanden zijn 
over de ganse lengte en breedte verstevigd 
door middel van extra slijtvast weefsel.  
De zijkanten van de hijsbanden zijn ge-
weven van speciaal getwijnde garens. Ook 
hier mag de gebruiker een langere levens-
duur verwachten.

Korte berichten

Door de jarenlange wereldwijde ervaring 
in Research en Development van Lifting 
& Handling Equipment heeft Tractel® een 
zeer uitgebreide range van producten be-
schikbaar voor het meten van gewichten 
en trekkrachten.

De Dynafor is inzetbaar als stand alone 
toepassing maar met de Zibee 2.4 GHz  
technologie ook toepasbaar in zeer com-
plexe projecten waarin tot wel 8 loadcel-
len gelijktijdig kunnen functioneren.
Standaard beschikbare modellen van 
20kg tot en met 250ton.
Daarnaast kan Tractel® voor al uw speci-
fieke wensen een loadcell op maat maken.

Eigenschappen

• Hoge nauwkeurigheid
• Uitgebreid productaanbod
• Robuust. Industrieel design
• Zeer uitgebreide functies
• Draadloze verbinding voor meten  
 op afstand
• Extra lange standtijd van batterijen
• Volledige traceerbaarheid
• PC verbinding via USB
• Gelijktijdig aflezen van meerdere  
 loadcellen
• Specials op aanvraag 

Nauwkeurigheid
 
De Dynafor™ kenmerkt zich door een 
zeer hoge meet nauwkeurigheid tot 

maar liefst 0.1% van
het meetbereik. Elke Dynafor™ wordt 
gekalibreerd en gejusteerd op test-
banken met volledige traceerbaarheid. 

• Kalibreren is het controleren of de  
 Dynafor™ voldoet aan de vast- 
 gestelde producteisen.
• Justeren is het af- en instellen van  
 de Dynafor™ om deze in overeen- 
 stemming te brengen met de pro- 
 ducteigenschappen.
 
 
Monitoring Software
 
Digitaal op uw PC meetgegevens van 
maximaal 8 loadcellen realtime weer-
geven, beheren, opslaan en bewerken?
De monitoring software biedt u deze 
mogelijkheden doormiddel van een PC 
USB koppeling met de Dynafor™ Zig-
bee 2.4GHz technologie.

Met de intuïtieve bediening kunt u 
eenvoudig zelf uw Dynafor™ netwerk 
configureren, groepen aanwijzen, som-
maties en parameters zoals meetfre-
quenties, uitleessnelheden, meeteen-
heden etc. instellen.

Wij adviseren u graag over de mogelijk-
heden.

DYNAFOR™ meten is weten!
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Om op technisch vlak bij de koplopers te 
blijven, investeert Shapes Metalworks 
elk jaar tussen 500.000 en 1 miljoen euro 
in zijn machinepark. Om veilig, makkelijk 
en snel pakken platen te kunnen lossen 
en laden, werd Mennens gecontacteerd. 
 

Shapes Metalworks

Sinds 1 januari 2014 gaan de bedrijven 
Shapes Subcontracting uit Roeselare en FP 
Metal uit Wevelgem samen onder dezelfde 
naam. Shapes Metalworks combineert de 
mechanische capaciteit en de technische 
expertise van beide bedrijven en komt zo 
nog sterker voor de dag. Als state-of-the-
art toeleveringsbedrijf in de metaalsector 
wil de onderneming uitblinken in gediver-
sifieerd en flexibel precisiemaatwerk. “We 
hebben een duidelijke groeistrategie om die 
ambitie waar te maken,” klinkt het unisono 
bij CEO’s Fritz Walcarius en Dirk Haerinck.

Naast plaatverwerking en lasconstructie 
biedt het bedrijf co-engineering aan. Voor 
zowel maat- als seriewerk in staal, RVS en 
aluminium is Shapes Metalworks de juiste 
partner.

Het hart van Shapes Metalworks ligt in het 
hypermoderne en complementaire ma-
chinepark. “We beschikken over een volle-
dig geautomatiseerd machinepark, aange- 
stuurd vanuit een platenmagazijn,” beves-
tigt Fritz Walcarius.
Het machinepark wordt bemand door 
ervaren operatoren. Voor de lasconstructies 
worden moderne lasrobots gecombineerd 
met een groep van gecertificeerde MIG/
MAG- en TIG-lasser. De mix van die twee is 
cruciaal.

Zowel Haerinck als Walcarius merken dat 
klanten kwaliteit en scherpe levertijden 
hoog in het vaandel dragen. “Hoewel prijs 
altijd belangrijk zal blijven, heeft de indus-
trie redenen genoeg om in België te blij-
ven,” aldus Haerinck.

Een speciaal hijsjuk van Mennens

Mennens werd gecontacteerd met de vraag 
een hijsbalk aan te bieden waarmee op 
een veilige en snelle manier pakken platen 
kunnen gelost en geladen worden. 

Opdracht was om pakken platen te kunnen 
hijsen met een gewicht van max. 8ton en 
met een maximale dikte van 650mm. Ver-
der moest het mogelijk zijn om platen met 
verschillende afmetingen te kunnen be-
handelen. Het aanslaan van de last moest 
makkelijk zijn voor de gebruiker.

“Een mooie uitdaging voor Mennens Bel-
gium” aldus accountmanager Felipe Fer-
nandez Lopez. “Voor dergelijke vragen, 
brengen we de klant liefst een bezoek zo-
dat we precies weten wat er nodig is”.

Er werd een speciaal hijsjuk aangeboden 
met verschillende dwarsarmen. Het ge-
wicht van de hijshaken werd gecompen-
seerd door veerbalancers zodat alles mak-
kelijk bediend kon worden. 
Voor Shapes Metalworks was dit een per-
fecte oplossing en de bestelling werd ge-
plaatst.
Na een eerste test werden nog wat zaken 
aangepast. Het juk is nu volop in gebruik.

Heeft u ook een project? Laat het ons 
weten en misschien verschijnt uw bedrijf 
ook wel in ons magazine.
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