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Er staan ons nog grote uitdagingen te wachten, maar 
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Wij zijn durvers. Onder het motto ‘het ijzer smeden als 
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Na elke crisis komt er weer een herstel. Net daarom 
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OELEGEM — Sinds april van dit jaar is AFT International NV de trotse eigenaar van een 
STM waterstraal- snijmachine WS 1525 MasterCut.  “Het snijwerk dat we met deze machine 
uitvoeren is echt van topkwaliteit”, zegt commercieel directeur Cedric Speelmans. “De 
Tollenaere mag ons dan ook een tevreden klant noemen.”
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Verbeterde snijkwaliteit dankzij 
STM Waterjet

“ Toen we de STM-waterjet zagen staan op een beurs waren we meteen onder de indruk”, 
aldus Cedric Speelmans. “We vernamen op dat moment dat De Tollenaere in de Benelux al 
zes jaar verdeler is van deze Oostenrijkse machinefabrikant. Zo kwamen we met elkaar in 
contact en kochten we onze eerste machine bij De Tollenaere. Een keuze waar we nog geen 
moment spijt van hebben gehad.” 
AFT International NV gebruikt de STM-waterjet om CAD-CAM-blokken te snijden voor 
producenten van steunzolen. “De professionele no-nonsense aanpak van De Tollenaere 
beviel ons meteen”, zegt Cedric. “Zo konden we bij hen langs om de snijmachine met ons 
materiaal te testen en kregen we uitleg van technici die weten waarover ze praten en reeds 
jarenlang ervaring hebben in het snijden van verschillende materialen.”

Machine
WATERSTRAALSNIJMACHINE 
S T M  W S  1 5 2 5  M a s t e r C u t

Bekijk alle technische 
specificaties op onze site 
www.detollenaere.eu
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Meer stukken uit 1 plaat door het gebruiksvriendelijke Igems nesting programma
Ook op het vlak van efficiënt optimaliseren van het aangeleverde materiaal scoort de 
WS 1525 MasterCut van STM heel goed. “Met het Igems nesting programma worden de 
te snijden stukken optimaal gepositioneerd, waardoor we uit dezelfde hoeveelheid platen 
drie blokken meer kunnen halen”, aldus Cedric. “Wat betreft materiaalverspilling is dat een 
enorme stap vooruit. Wat zich dan ook meteen vertaalt in een lagere productiekost.”

Machine
WATERSTRAALSNIJMACHINE
S T M  W S  1 5 2 5  M a s t e r C u t

B e k i j k  a l l e  t e c h n i s c h e  s p e c i fi c a t i e s  o p  
o n z e  s i t e  w w w .d e t o l l e n a e r e .e u

Gemakkelijk te bedienen
Ook voor de operator maakt de STM-waterjet een gigantisch verschil. De tijd van traag 
en heel arbeidsintensief werken met een ouderwetse stansmachine behoort met deze 
topmachine definitief tot het verleden. Bovendien is de STM-waterjet heel gemakkelijk te 
bedienen. “De gebruiksvriendelijke software in het Nederlands maakt het voor de operator 
zeer makkelijk de verschillende maten van onze steunzolen te programmeren en zo 
efficiënt mogelijk te nesten.”

“ Een keuze waar we 
nog geen moment 
spijt van hebben 
gehad”

+

+
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OELEGEM - RANST — Ook bij Bouwsmeedwerken Alain Mattelé doen ze al jarenlang een beroep op de 
ervaring en kennis van De Tollenaere. “Door met hen in zee te gaan beschikken we over topmateriaal”, klinkt het 
enthousiast.
Bouwsmeedwerken Alain Mattelé is nog een van die Vlaamse bedrijven waar vakmanschap op de eerste plaats 
komt. Al meer dan 25 jaar gaan ze er dagelijks tot het uiterste om voor hun klanten prachtige metaalproducten op 
maat te maken. Wat in 1996 begon als een eenmansbedrijf is op vandaag uitgegroeid tot een stevige kmo met 9 
gemotiveerde medewerkers. Omdat ze bij Bouwsmeedwerken Alain Mattelé kwaliteit hoog in het vaandel dragen, 
werken ze er steeds met degelijke machines. Logisch dat Alain Mattelé en De Tollenaere elkaar reeds jaren 
geleden vonden.

Scherpere prijzen voor klanten dankzij 
tijdsbesparende machine

“ De verhouding prijs-kwaliteit klopt bij De 
Tollenaere. Zij hebben bovendien de juiste 
mensen in huis”

Heel wat manuren uitgespaard
Voor hun zaagwerken doen ze bij Bouwsmeedwerken Alain Mattelé een beroep op de performante Meba 
335DGA3300, een volautomatische twee-zuilen bandzaagmachine, die rechts van 0 tot 60° en links tot 45° kan 
zagen. 
“Onze vorige machine kon enkel 90° zagen”, zegt Alain Mattelé. “Met onze nieuwe zaag kunnen we ook links en 
rechts onder een hoek zagen. Heel handig als we bijvoorbeeld spijlen van een trapleuning moeten zagen. Bundels 
van 100 spijlen kunnen met deze machine enorm snel en nauwkeurig gezaagd worden, wat heel wat tijdswinst 
oplevert en manuren uitspaart. Doordat met deze machine het zaagwerk veel vlugger opschiet, kunnen we aan 
onze klanten ook scherpere prijzen aanbieden”, aldus Alain. Ook over de bediening van onze Meba-zaagmachine 
zijn we tevreden. Van zodra je ingewerkt bent in het programmatiesysteem is de zaag heel vlot te programmeren 
en te bedienen.”

+

+
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Machine
BANDZAAGMACHINE
M E B A  3 3 5  D G A

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

Al 30 jaar verdeler
De Tollenaere is al 30 jaar verdeler van het Duitse topmerk Meba. De technici van De Tollenaere 
kennen de machines dan ook door en door. Wie kiest voor een partnership met De Tollenaere is 
zeker van een zorgeloze plaatsing. Daarnaast krijgen de medewerkers in kwestie een uitgebreide 
opleiding, zodat ze van bij het begin het bedienen van de machine goed in de vingers krijgen. 
Bovendien kan je in geval van problemen steeds een beroep doen op een uitstekende dienst na 
verkoop. 

Neem vlug een kijkje op www.detollenaere.eu of maak een afspraak voor een bezoek aan de 
showroom, waar je zelf verschillende machines kan testen. 
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MGM produceert toonaangevende CNC-plasmasnijmachines waarmee 
zeer nauwkeurig gesneden kan worden dankzij de krachtige Kjellberg 
CutFire 100i plasmabron. Een kwaliteitsvolle,  robuuste constructie zorgt 
ervoor dat u de hele dag zorgeloos kunt produceren. 
De bedrijven op deze pagina zijn alvast overtuigd! 

MRB metaalwerken 
is een bedrijf dat gespecialiseerd is in maken en plaatsen van diverse 
metaalwerken oa:
• Poorten en hekwerken
• Trappen en leuningen
• Kleine en middelgrote constructies
• Terrasbouw in hardhout of pvc
• Diverse laswerken in staal, aluminium en inox 

MRB metaalwerken staat garant voor kwaliteit en service.
“Vroeger moesten we al het snijwerk uitbesteden, nu kunnen we 
alles binnenhuis houden.”

AC construct  
is een familiebedrijf met een tiental werknemers die gespecialiseerd is 
in het leveren en plaatsen van afsluitingen en poorten, met de focus op 
veiligheid, bescherming en privacy.

“We werken enkel met hoogwaardige materialen. Omdat we over een 
eigen constructieatelier beschikken zijn we zeer flexibel naar de wensen 
van de klant.”

Feedmachinery  
is een familiebedrijf met al meer dan 30 jaar ervaring in de machinebouw 
met als specialiteit bulkgoedinstallaties.
Ze zijn actief in diverse sectoren waaronder de veevoedersector, de 
graanindustrie, de afval- & recyclagesector en biogasinstallaties. 

“Door te investeren in een uitgebreid & modern machinepark kunnen we 
zeer snel en uiterst efficiënt te werk gaan.”

Vic Slegers  
staat voor professioneel constructiewerk en laswerk, zowel ter plaatse 
bij de klant als in hun eigen atelier te Arendonk. Ze beschikken over 
een ruime ervaring en brede technische kennis om uw materialen, ijzer, 
roestvrijstaal, aluminium en inox te lassen.

U kan er ook terecht voor hydrauliek, constructies, persen van 
hydraulische slangen, revisies, draaiwerk, freeswerk, reparatie en 
(preventief ) onderhoud. 

“Wij zorgen dat alles snel weer draait!”.
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MGM MGM 
SILVER SILVER 
ARROWARROW

MGM produceert toonaangevende CNC-plasmasnijmachines waarmee 
zeer nauwkeurig gesneden kan worden dankzij de krachtige Kjellberg 
CutFire 100i plasmabron. Een kwaliteitsvolle,  robuuste constructie zorgt 
ervoor dat u de hele dag zorgeloos kunt produceren. 
De bedrijven op deze pagina zijn alvast overtuigd! 

Werklengte: 3000 - 6000 mm
Werkbreedte: 1500 - 2000 mm
Z-as: 200 mm
Tafelhoogte: 700 mm
Maximum dikte staal: 20 mm
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Gasconsole Q-gas voor alle materialen 

Gasconsole Q-gas O2 voor staal (Budget  gericht 
en toch de mogelijkheid tot snijden van Inox/Alu)

Klaar voor de toekomst dankzij uitgebreide 
connectiviteit, zowel voor procesdata als e-service 
en ondersteuning.

Kwalitatief Plasma snijden en markeren

Economisch snijden door lange stand-
tijden en laag gasverbruik.

Modulaire opbouw, start met 150A uit te 
breiden tot 300A of 450A

WAAROM KIEZEN VOOR DE Q?

REVOLUTIONAIRE
PLASMATECHNOLOGIE HOE LEG JIJ DE PUZZEL?

VRAAG NU UW DEMO AAN OP WWW.DETOLLENAERE.EU

SNEL EN EENVOUDIG!
Met de CAM2000 software tekent u automatisch uw snij- 
stukken op de meest efficiënte manier uit de snijplaat.

De Tollenaere levert de meest gebruiks-
vriendelijke software als meerwaarde voor 
het productieproces.

• Teken snel en gebruiksvriendelijk uw  
producten uit

• Corrigeer eenvoudig  geïmporteerde  
tekeningen (Dxf, Dwg, Dstv, MI, ..)

• Automatische optimalisatie van snij- 
kwaliteit (snelheidsaanpassing, in- en uit-
lopen op de contouren, snijvolgorde, etc.)

• Automatische nestmodule: alle stukken 
worden op een zo economisch mogelijke 
manier in de plaat gepositioneerd

• Extra mogelijkheden zijn er voor gemeen-
schappelijke snedes

• Tijd- en kostcalculatie van de gesneden 
stukken
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Efficiëntie en tijdswinst 
dankzij langgoedmagazijn

“ Te veel stukken bestellen bij onze 
leveranciers is definitief verleden tijd”

HULSTE — Twee nieuwe slimme opslagsystemen van Aalbers-Farina lieten een frisse 
wind waaien door het bedrijfspand van Construx in Hulste. “Deze slimme opslagsystemen 
voor langgoed zorgden voor een compleet nieuwe flow in het bedrijf, waardoor er veel 
overzichtelijker en efficiënter gewerkt kan worden”, zegt werkvoorbereider Koen Dhoore.
Construx, geleid door vennoten Ward Demyttenaere en Anthony Jannes, is internationaal 
actief in vier domeinen: ‘Mallen en machines voor prefabricatiebedrijven’, ‘Bekistingen 
op maat voor complexe betonwerken en kunstwerken’, ‘Systeembekistingen en 
ondersteuningen, zowel voor verkoop als verhuur ’ en ‘ Toebehoren voor bekistingen en 
beton’. Zowel heel grote bouwbedrijven als de aannemers om de hoek doen regelmatig 
een beroep op de expertise van Construx.

+
+
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Machine
LANGGOEDMAGAZIJN

A A L B E R S -F A R IN A
Bekijk alle technische 

specificaties op onze site 
www.detollenaere.eu

Stockbeheer op topniveau
Om de stukken voor hun 5D-laser vlotter te kunnen aanleveren en ze achteraf ook 
overzichtelijk te kunnen stockeren, investeerden ze bij Construx in een langgoedmagazijn, 
een topproduct van machinebouwer Aalbers-Farina, dat door De Tollenaere in België in de 
markt wordt gezet. 
“Ons grootste langgoedmagazijn is 12,5 meter lang en 6,5 meter hoog”, vertelt 
werkvoorbereider Koen Dhoore. “Het beschikt over 19 bakken. Per bak kan tot 5 ton 
aan buizen en profielen gestockeerd worden. Daarnaast hebben we ook nog een 
langgoedmagazijn van 6 meter, dat beschikt over 36 bakken, die elk 5 ton langgoed 
kunnen stockeren. Ons kleine langgoedmagazijn gebruiken we hoofdzakelijk om onze 
zaagafdeling vlot van stukken plat en vol rond staal te voorzien.”

Optimalisatie ruimte-inname
“Met de komst van de langgoedmagazijnen ontstond bij ons op de werkvloer echt een 
mentaliteitswijziging”, gaat Koen Dhoore verder. “Als werkplanner weet je perfect waar 
welk stuk zich bevindt. Alle stukken zitten netjes per soort opgeborgen, wat de orde 
en netheid in ons magazijn echt ten goede komt. Op het vlak van efficiëntie is deze 
manier van werken zeker een flinke stap vooruit. Zo kunnen we dankzij een betrouwbaar 
computergestuurd stockbeheer op elk moment het gewenste stuk opvragen. Dit resulteert 
in een snellere doorlooptijd van de aan te leveren stukken voor onze 5D-laser. Ook hebben 
we nu een perfect zicht op onze voorraad. Te veel stukken bestellen bij onze leveranciers 
is daardoor definitief verleden tijd. Wat ook het kostenplaatje ten goede komt. Ook het 
feit dat we in geval van nood steeds een beroep kunnen doen op een goed opgeleide 
technicus van De Tollenaere is mooi meegenomen.”

1 1



Al 25 jaar klant bij De Tollenaere

TIELT — Al 25 jaar lang doet Mitsubishi Chemical Advanced Materials een beroep 
op de expertise van De Tollenaere. “ Twintig jaar geleden kochten we onze eerste 
meterzaagmachine van MPS bij De Tollenaere”, zegt European Service & Material Manager 
Bart Deserranno. “Zowel over de kwaliteit van de machine als de service zijn we altijd heel 
tevreden geweest. Over de aankoop van de vernieuwde versie twijfelden we dan ook niet.”

Al 30 jaar lang staat De Tollenaere uit Eeklo in voor de verdeling en technische support 
van machines van machinebouwer MPS (= modulaire productiesystemen). Ook Mitsubishi 
Chemical Advanced Materials uit Tielt viel meteen voor de uiterst professionele aanpak 
van De Tollenaere. Voor Mitsubishi Chemical Advanced Materials, een producent 
van engineering plastics voor onder meer tal van wereldspelers in de automobiel- en 
luchtvaartsector, de medische sector en de branche van de hernieuwbare energie, zijn 
machines van topkwaliteit van groot belang. 
“Als Europees logistiek centrum moeten we steeds kort op de bal kunnen spelen”, aldus 
Bart Deserranno. “ 
Ook het gebruik van de MPS-meterzaagmachine kadert in dat plaatje. Heel wat van onze 
klanten wensen onze kunststoffen aangeleverd te krijgen in staven van 1 meter. Maar 
ook andere lengtes behoren met deze heel flexibel in te stellen machine van MPS tot de 
mogelijkheden. Zo kan je er probleemloos staven in stukken van 20 cm mee zagen. Ook 
op het vlak van veiligheid scoort de MPS-meterzaagmachine heel goed. De gezaagde 
stukken kunststof worden door een geïntegreerde manipulator netjes op een pallet 
gestapeld, die we dan verplaatsen naar onze stock. Dergelijke machines zijn niet zo 
gemakkelijk te vinden. Het maatwerk van MPS en De Tollenaere is dan ook precies wat we 
nodig hebben”, zegt Bart Deserranno enthousiast.

Machine
METERZAAGMACHINE 
MPS

Bekijk alle technische specificaties  
op onze site www.detollenaere.eu
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Betrouwbare software
“Ook de software van de meterzaagmachines van MPS is heel betrouwbaar en stabiel”, vult technisch adviseur 
bij De Tollenaere Gerrit De Vos aan. “Dat is trouwens het geval voor alle machines van MPS. Het bedrijf weet 
waar het mee bezig is, het heeft immers al 30 jaar ervaring met het programmeren van dergelijke machines. 
Verder is het ook heel belangrijk dat je de operatoren mee hebt in het verhaal. Zij zijn immers de mensen die 
dagelijks met de machine moeten werken. Een overzichtelijke bediening in het Nederlands is daarom van cruciaal 
belang. Meedenken met de klant, dat is waar het bij De Tollenaere om draait. We zijn dan ook trots dat Mitsubishi 
Chemical Advanced Materials al voor een 10-tal machines een beroep op ons deed”, besluit Gerrit De Vos 
enthousiast. 

“ Het maatwerk van MPS en De Tollenaere is 
precies wat we nodig hebben!”

Machine
METERZAAGMACHINE 
MPS

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

+
+

Lokale verankering
“ Toen we twee jaar geleden op zoek moesten naar een vervanger voor onze vorige meterzaagmachine, die 20 
jaar lang heel goed draaide, wisten we dat we via De Tollenaere aan een nog verbeterde versie zouden kunnen 
geraken. Ook het feit dat we in geval van nood steeds kunnen rekenen op een supersnelle service en meteen een 
beroep kunnen doen op een professionele technicus deed ons beslissen om weer voor De Tollenaere te kiezen. 
Hun lokale verankering is voor ons een absolute troef.”
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Boll Engineering BV
Giessen
MACHINE:  
Bandzaagmachine met transportsysteem
MERK & TYPE:  
Meba 510 DGA 3300
KERNEIGENSCHAP MACHINE:   
Zagen van kokers en profielen

BD Construct
Ravels
MACHINE:  
Fiberlaser 4kw 6 x 2m
MERK & TYPE:  
GWEIKE 6025T
KERNEIGENSCHAP MACHINE:   
Lasersnijden van platen en kokers tot 6m

Vergalle
Oudenaarde
MACHINE:  
Plooibank met 2D grafisch besturingspaneel
MERK & TYPE:  
MVD C220 - 6100mm
KERNEIGENSCHAP MACHINE:   
Plooien van platen tot 6m met gebruiks- 
vriendelijke Delem 58T sturing
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Kerenzo
Wetteren

Vermako
Tielt

Valvan
Menen

MACHINE:  
Volautomatische bandzaagmachine
MERK & TYPE:  
Meba eCut 600A
KERNEIGENSCHAP MACHINE:   
Zagen van bundels kokers

MACHINE:  
Boor-zaagstraat
MERK & TYPE:  
Tools BZT254
KERNEIGENSCHAP MACHINE:   
Boren en zagen van kokers

MACHINES:  
Bandzaagmachine + coördinatenboormachine
MERK & TYPE:  
MEBA 335 DGA 1000 + CMA 3RD-7506
KERNEIGENSCHAPPEN MACHINES:   
Zagen van kokers, volautomatisch boren, tappen 
en frezen
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Contacteer ons  
vandaag nog.

KLAAR VOOR HET KLAAR VOOR HET 
ZWARE WERK?ZWARE WERK?

Naast de afdeling metaalbewerkingsmachines vind je bij De Tollenaere ook meer 
dan 3000 m² aan machines en gereedschappen voor de vakman!

Ontdek er alles over op de fonkelnieuwe website

gereedschappen.detollenaere.eu


