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Dagelijks ontmoeten wij metaalbewerkers en 
ondernemers. Elk met hun eigen verhaal en ambitie.  
Heel verschillend en gelijkend terzelfdertijd.  
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Bij AS Mechanics uit Sint-Truiden weten ze wat groeien is. Sinds het bedrijf in 2006 in handen van de 

familie Raemakers kwam, werd de technische toeleverancier jaar na jaar groter. Recent werden bij De 

Tollenaere drie nieuwe machines aangekocht die het productieproces nog meer moeten vereenvoudigen 

en versnellen. “Het is belangrijk om onze klanten zo flexibel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dat kan nu 

nog sneller dankzij de nieuwe investeringen en de goede samenwerking met De Tollenaere”, klinkt het bij 

zaakvoerders Martijn en Maarten Raemakers.
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AS Mechanics wil niet 
meer afhankelijk zijn

Meer opdrachten in eigen beheer

“Wat je zelf doet, doe je meestal beter”, het is een huizenhoog cliché, maar in het geval van AS Mechanics een waarheid als een 
koe. Het Limburgse bedrijf, met als hoofdactiviteit constructiewerk in de industriële sector, kan dankzij de aankoop van drie 
nagelnieuwe machines, zijnde een plooibank van MVD, een waterstraalsnijmachine van STM en een platenwals van Akyapak, meer 
en meer opdrachten in eigen beheer uitvoeren.

“We knippen, lassen, plooien, draaien en frezen de meest courante materialen, waaronder staal, RVS, aluminium en kunststoffen.
Dit zowel voor de productie van eenvoudige opdrachten zoals trappen, maar ook complexere constructies, zoals luifels en 
loopvloeren. Ons bedrijf groeit de laatste jaren enorm. We vonden het dan ook belangrijk om zoveel mogelijk stappen van het 
productieproces in eigen beheer uit te voeren. Zo kunnen we onze klanten nog vlugger en beter van dienst zijn”, legt Maarten 
Raemakers de beslissing om te investeren uit.

Machine

PLOOIBANK 
MVD iBend C175-3100

Bekijk alle technische 
specificaties  
op onze site www.
detollenaere.eu
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“De Tollenaere staat dichtbij zijn 
klanten. Bij problemen wordt samen 
naar een oplossing gezocht.”

Waterjet draait op volle toeren

Bij De Tollenaere kocht AS Mechanics daarom drie machines aan. Een enorme investering, maar wel meer dan de moeite waard. 
Zo blijft al het plooi- en snijwerk voortaan in eigen handen en moet niet langer rekening gehouden worden met de planning van 
een externe partner.

“Plaatbewerkingsmachines waren het enige dat in ons machinepark ontbrak. De investering moet ons de mogelijkheid bieden om 
de ingezette groei te bevestigen en nog groter te maken. We zijn uiteraard niet over één nacht ijs gegaan, maar we beseften dat 
het een logische stap was en hebben daarom de beslissing genomen om het machinepark uit te breiden.”

De plooibank van MVD (iBend C175-3100), voor complexe plooiopdrachten, en de platenwals van Akypack (ASM-S 140-15/5), voor 
het bewerken van platen tot 1.600mm breed, werden nog maar recent geïnstalleerd. De waterjet van STM (WS 1530 PremiumCut 
3D) draait al iets langer op volle toeren. De machine, met 3D-snijkop, laat toe om alle werkstukken uit staal, RVS, aluminium en alle 
soorten rubber te snijden. De STM heeft een capaciteit van 3.000 x 1.500 met een laadcapaciteit 1.500 kg per m².

Machine
WATERSTRAALSNIJMACHINE
STM WS 1530 PremiumCut 3D

Bekijk alle technische specificaties op onze 
site www.detollenaere.eu

“Problemen snel opgelost”

Ook voor de aankoop van de waterjet ging AS Mechanics met De Tollenaere in zee. Waarom?
 “We zijn al klant bij de Tollenaere van toen mijn vader nog de dagelijkse leiding van het bedrijf in handen had. Toen we 
beslisten om opnieuw te investeren in het machinepark, lag de keuze voor de Tollenaere voor de hand. Zij bleken in het 
verleden steeds een betrouwbare partner te zijn”, verduidelijkt Martijn Raemakers.

“De Tollenaere staat dicht bij zijn klanten. Bij problemen wordt meteen samen naar een oplossing gezocht. De ingebruikname 
van de drie machines liep niet altijd van een leien dakje, maar dankzij het uitstekend technisch advies van de mensen van De 
Tollenaere werden problemen telkens snel opgelost.”

“Voorlopig zijn we niet van plan om het machinepark nog te vergroten, maar als dat in de toekomst wel het geval is, zal onze 
keuze voor De Tollenaere snel gemaakt zijn.”

+

+
3



JB Construct is sinds 2001 een begrip in de beton- en staalmarkt in Vlaanderen en Brussel. Het bedrijf met thuisbasis in Lier gaat 

er prat op “volgens de regels van de kunst” te werken. Bij De Tollenaere kocht JB Construct recent een boorstraat van de Spaanse 

leverancier CMA aan. “We hebben niet lang getwijfeld, dankzij het deskundig advies van De Tollenaere ging het hele proces heel 

snel.”

“Soms moet je niet 
te lang twijfelen”

Boorstraat van CMA: “Heel eenvoudig”

Zaakvoerder Bart Jacobs begon 18 jaar geleden met de bouw van betonkelders. “25 jaar waterdicht”, is de slogan van JB Construct. Om die belofte waar te 
kunnen maken, werkt de firma uitsluitend met de beste materialen en leveranciers. “Ik zoek steeds naar nieuwe en betere manieren om te werken”, legt Jacobs 
zijn investering in een boorstraat van CMA uit. “De BRD-CNC LGT dient hoofdzakelijk voor het boren van gaten in grote stalen profielen/balken tot 12m lang, 
die op hun beurt gebruikt worden voor wapeningsdoorvoeren en boutconstructies. Het hele productieproces komt dankzij de nieuwe boorstraat in een 
stroomversnelling, wat het ook goedkoper maakt.”

Bij JB Construct is timing heel belangrijk. “Belofte maakt schuld”, en van dat principe willen ze in Lier niet afwijken. “De nieuwe boorstraat laat ons 
toe om de vooropgestelde planning tot in de puntjes te respecteren. De efficiënte en flexibiliteit op de werkvloer zijn enorm verbeterd, alsook de 
bewerkingsmogelijkheden en de kwaliteit van de afgewerkte producten.”
 “De machine kan bovendien gemakkelijk geprogrammeerd worden, waardoor ze ook bijna nooit stil staat. De snelheid, nauwkeurigheid en afwerkingsgraad 
van de nieuwe boorstraat zijn ongezien. Er kunnen dan ook meer opdrachten uitgevoerd worden, waardoor we als bedrijf nog meer naam maken in de sector en 
kunnen blijven groeien.”

Automatische nulpuntdetectie

Wat maakt de boorstraat van CMA zo uniek? De machine heeft een opspantafel met een X-as van 12m voor onder meer het boren, tappen, verzinken en 
graveren van stalen profielen tot 1000mm hoogte, licht Peter Wuyts, vertegenwoordiger bij De Tollenaere toe. 
“De profielen worden verticaal geklemd. Het beginpunt van het profiel wordt automatisch gedetecteerd door een sensor, waardoor het nulpunt automatisch 
vastgelegd wordt. De CMA kan zowel met hardmetaal als HSS gereedschappen boren en heeft een boorcapaciteit tot Ø42mm en een tapcapaciteit tot M30.”
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“De verhouding prijs-kwaliteit klopte 
bij De Tollenaere. Zij hebben bovendien 
de juiste mensen in huis”

Machine

BOORSTRAAT
CMA BRD-CNC LGT 12000

Bekijk alle technische 
specificaties op onze site 
www.detollenaere.eu

“De Tollenaere heeft de juiste mensen in huis”

Waarom besliste Bart Jacobs om samen te werken met De Tollenaere? “We hebben al jaren een 
goede band met De Tollenaere en hebben in ons atelier nog meerdere machines staan van deze 
verdeler. Ze hebben de juiste (technische) mensen in huis die altijd stand-by zijn bij eventuele 
problemen. Eén telefoontje en je bent meteen geholpen.”
“De keuze voor De Tollenaere was dan ook heel snel gemaakt. De boorstraat werd door hun 
vertegenwoordiger Peter Wuyts voorgesteld. Na een uitgebreide analyse bleek de verhouding 
prijs-kwaliteit te kloppen en werd beslist om de machine aan te kopen. Soms moet je niet te lang 
twijfelen, dat hebben we in dit geval dus ook niet gedaan.”
“Als we in de toekomst beslissen om ons machinepark verder uit te breiden, wat sowieso het geval 
zal zijn, kloppen we daarvoor uiteraard opnieuw aan bij De Tollenaere.”, concludeert dhr. Jacobs.

+

+
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Van de Belgische kust 
tot in Japan:  
T&T blijft groeien

“Ik werk graag met eerlijke mensen, 
die met ons meedenken en naar de 
juiste oplossing zoeken”

In ons land bestaat nog maar één gocartfabrikant en dat is T&T Quality Gocarts uit 

Westkapelle, bij Knokke-Heist. Het bedrijf van rasechte West-Vlaming Carl Gies bouwt 

elk jaar ongeveer 200 gocarts, bestemd voor de Belgische kuststeden en het (verre) 

buitenland. Gies ging samen met De Tollenaere op zoek naar een manier om sneller, 

correcter en efficiënter te produceren. Hij kocht uiteindelijk een doornbuigmachine van 

Thoman, een beslissing waar hij nog geen moment spijt van had. 

+

+
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Machine

DOORNBUIGMACHINE 
Thoman FK50 3A CNC

Bekijk alle technische 
specificaties op onze site 

www.detollenaere.eu

“Uitbreiding was echt nodig”

Gocarts zijn in België niet langer een populair vervoersmiddel. Toch is het bij T&T Quality Gocarts enorm druk. De 53-jarige Carl 
Gies heeft meer werk dan ooit en dat komt vooral door de buitenlandse interesse in zijn producten. “Ik exporteer 70 procent 
van mijn gocarts”, zegt hij. “U ziet ze ondermeer rijden in Japan, Zwitserland en Marokko.”

Gies merkt op dat elektrische gocarts, in tegenstelling tot bij ons, wel aanslaan in het buitenland. “Hier, aan zee, slaan de 
elektrisch ondersteunde billenkarren nog niet aan. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat de mensen houden van traditie 
en liever actief bezig zijn?”

Om sneller en correcter te kunnen werken, nam T&T contact op met De Tollenaere. Zij stelden hen een doornbuigmachine van 
Thoman voor, die nodig was om aan de almaar groter wordende vraag te kunnen voldoen.

“De doornbuigmachine laat ons ook toe om ook veel preciezer en correcter te werken en dat is even belangrijk.” 
Hoe beter een product is afgewerkt, hoe langer de levensduur. Dat is overal zo, niet alleen in onze sector.”

“Eerlijke mensen”

Gies had een goede reden om voor De Tollenaere te kiezen. “Eerst en vooral is het contact met de vertegenwoordiger Gerrit 
De Vos heel aangenaam. Bovendien werk ik graag met eerlijke mensen, die met ons meedenken en naar de juiste oplossing 
zoeken. 

“Ondertussen hebben we ook al een volautomatische bandzaagmachine van Meba aangekocht met een zaagcapaciteit 
van 500 x 335 mm. “Deze machine zaagt volautomatisch links en rechts onder hoek waardoor onze productie ook sneller en 
efficiënter zal verlopen”, aldus Carl Gies.
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Bandzaagmachine van 
Meba is de troefkaart 
van De Sutter & Zonen
De Sutter en Zonen is een metaalhandel in de breedste zin van het woord. Het familiebedrijf uit 

Oudenaarde klopte bij De Tollenaere aan voor een bandzaagmachine van Meba om aan de (hoge) eisen 

van de vele klanten te kunnen voldoen. “De nieuwe Meba vervangt eigenlijk twee oude machines.”

“Onmisbare pion”

De Sutter en Zonen is ondertussen al 36 jaar een gevestigde waarde in de Vlaamse Ardennen. Ze verkopen er bijna alle soorten 
metaalproducten aan professionelen en particulieren. Zaakvoerder Thomas De Sutter zocht en vond bij De Tollenaere een 
oplossing om zijn verouderde machinepark te moderniseren. Er werd gekozen voor een bandzaagmachine van Meba. 
“Een noodzakelijke investering”, aldus De Sutter.

“De nieuwe bandzaagmachine vervangt eigenlijk twee oudere machines. De Meba zaagt snel en nauwkeurig verschillende 
profielen op maat. De machine is uitgerust met een aangedreven aan- en afvoerrollenbaan en een zwaar NC gestuurd 
aanslagsysteem, waardoor veel tijd gewonnen wordt. Voor ons bedrijf is de nieuwe Meba met aanslagsysteem dus een enorm 
grote troef.”

“De Meba heeft een zaagcapaciteit van 700 x 500 mm en er kan zowel links als rechts onder hoek gezaagd worden. Onze 
onderneming kan alleen maar groeien door te blijven investeren in kwaliteitsvolle machines die het productieproces 
optimaliseren”, voegt De Sutter er nog aan toe.

Machine

BANDZAAGMACHINE 
Meba 510 DG

Bekijk alle technische specificaties  
op onze site www.detollenaere.eu
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“Goede mond-tot-mondreclame is belangrijk”

Bij De Sutter en Zonen maken ze er geen geheim van waarom ze voor De Tollenaere hebben gekozen als leverancier van de Meba-bandzaagmachine. 
“We hoorden van veel mensen in de sector alleen maar goede dingen over De Tollenaere. Het zijn mede de persoonlijke ervaringen van collega’s die weten 
waarover ze praten en hun hoog kwalitatieve machines, die de doorslag hebben gegeven om voor De Tollenaere te kiezen.”

“Bij De Tollenaere denkt men echt mee met de klant. De machine wordt afgesteld op maat van de gebruiker en ook de plaatsing en ingebruikname van 
de installatie was uitstekend te noemen. Niemand weet uiteraard wat de toekomst zal brengen, maar als we van plan zijn om nog te investeren, dan is De 
Tollenaere uiteraard opnieuw partner nummer één.”

“Bij De Tollenaere denkt men echt mee met 
de klant. De machine wordt afgesteld op 
maat van de gebruiker en ook de plaatsing 
en ingebruikname van de installatie was 
uitstekend te noemen.”

Machine

AANSLAGSYSTEEM
MPS Heavy Duty 

Bekijk alle technische specificaties  
op onze site www.detollenaere.eu

+

+
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Syma
Lommel
• MACHINE:  

Bandzaagmachine met lengteaanslag
• MERK & TYPE:  

Meba 410 DG met MPS HD lengteaanslag
• KERNEIGENSCHAP MACHINE:   

Zagen van kokers
• LEVERDATUM:  

Januari 2020

De Clercq
Hamme
• MACHINE:  

CNC plasma brandtafel
• MERK & TYPE:  

MGM Omnicut
• KERNEIGENSCHAP MACHINE:   

CNC gestuurde brandtafel met plasma en 
autogeen brander

• LEVERDATUM:  
November 2019

Quadrant
Tielt
• MACHINE:  

Meterzaag
• MERK & TYPE:  

MPS 626 - M
• KERNEIGENSCHAP MACHINE:   

Volautomatisch kunststof verzagen met 
dwarstransport van profielen

• LEVERDATUM:  
Maart 2020

10



Den Baes
Tielt
• MACHINE:  

Bandzaagmachine
• MERK & TYPE:  

Meba: 335DGA – 2300
• KERNEIGENSCHAP MACHINE:   

Volautomatisch zagen
• LEVERDATUM:  

December 2019

Victor Buyck
Eeklo
• MACHINE:  

CNC plooibank
• MERK & TYPE:  

MVD 320 Ton x 3100 mm + Delem 69T
• KERNEIGENSCHAP MACHINE:   

CNC plooien tot 320 ton + offline programmeren.
• LEVERDATUM:  

Maart 2020

TG Packaging
Verrebroek

• MACHINE:  
CNC plooibank / CNC plaatschaar

• MERK & TYPE:  
MVD B06 - 3100mm / MVD B135  - 3100mm  
+ DA58T

• KERNEIGENSCHAP MACHINE:   
Eenvoudig plooien en knippen zonder veel 
voorkennis en met minimale opleiding

• LEVERDATUM:  
Maart 2020
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De Tollenaere NV   
Ringlaan 9, 9900 Eeklo  

09 377 29 49 | 0495 18 34 15  
marc@detollenaere.be

www.detollenaere.eu

Contacteer ons  
vandaag nog.

Professioneel
Advies

+

+

Sterk in
Opleiding

+

+

Hoogopgeleide
Techniekers

+

+

State-of-the-art 
Machinery

+

+

Als geen ander kennen wij de metaalbewerkingsindustrie. Meer dan 60 jaar lang proberen wij elke onderneming zo goed mogelijk 
te ondersteunen en vooruit te helpen. Dit doen wij door goed te luisteren naar de noden en doelstellingen. 

Onze loyale technische adviseurs nemen hun jaren expertise mee om samen te zoeken naar de juiste oplossing voor iedere 
toepassing. Tijdens dit proces biedt De Tollenaere oprecht advies, kwalitatieve merken, een correcte ingebruikname en grondige 
opleiding van de machinebedienden.  

We verkopen niet puur om te verkopen, we baseren ons op uw sector en noden om u zo de juiste machine aan te bieden. 

Bij De Tollenaere koopt u machines in vertrouwen. Een verhaal van mensen, voor mensen. 

Machinery Plus dus.

• 1 op 1 advies met technische experts 
• Analyse van huidige werkwijze en oplossingsgericht advies
• Totaaloplossingen met lange termijn voordelen

• Exclusieve verdeler van gerenomeerde Europese merken
• Machines voor elke metaal-en aluminiumbewerking;  

merk- en toestel onafhankelijk

• In-house ervaren techniekers
• Ondersteuning voor, tijdens en na de verkoop

• Uitgebreide opleiding door technische experten
• Totale productieproces optimaliseren

+


