Gieterij start machinefabriek
Gerard ten Bulte

SAPPEMEER
Naeen

lange voorbe-

reiding start volgende week de
nieuwe onderneming Machinefabriek Dekens in Sappemeer.
De machinefabriek is een zuster van Gieterij Borcherts, een
paar honderd meter verderop.
'De gieterij is tevens de belangrijkste klant van de machinefabriek', zegt Luuk Dekens, directeur-eigenaar van beide bedrijven.

lanceerwerkzaamheden behoren
tot de mogelijkheden. Tenslotte
start het bedrijf medio 2009 ook
nog met een afdeling onderhoud
en revisie.

Gietwerk
'We leveren al jaren voor de klanten van de gieterij, compleet afgewerkte producten af Omdatwe dat
zelf niet konden, besteedden we
het afwerken van de gegoten producten uit. Datbracht zoveelrompslomp met zich mee, dat ik al een
De machinefabriek richt zich zo- tijdje met het idee liep om dit zelf
wel op conventioneel als CNC op te pakken', zegt Dekens. Deze
draai- en freeswerk. Maar ook ba- beslissingwerd ook nog eens ingeMachinefabriek
.~i'"
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geven doordat steeds meer klanten
van de gieterij vroegen om compleet afgewerkte producten. Toen
er medio 2008 op loopafstand van
de gieterij een pand leeg kwam te
staan, besloot hij daar een machinefabriek te starten.
Machines en mensen
In de tussentijd heeft Dekens fors
geïnvesteerd in machines en mensen. Meer dan een miljoen euro is
er gaan zitten in het nieuwemachinepark. Daarvoorzijn onder andere drie STYLECNCteach-in machines aangeschaft, één grote
draaibank met een draaidiameter
van 1.100 mm, een kleinere draaibank met een draaidiameter van
530 mm en een grote bedfreesmachine, type BT 1500. Daarnaast
heeft de machinefabriek van importeur SGM Machinetoois de
Spaanse bedfteesmachine Correa
Diana 25 met x/y/z-afmetingenvan
2.500/1.000/1.000mmoVan het fabrikaat Schenk heeft men dynamische balanceermachine aangeschaft. Tenslotteis er geïnvesteerd
in een aantal conventionele draaien fteesbanken.
'Het vinden van goed personeel
was geen probleem', zegt Dekens.
'Ik kon voor de tien vakmensen die

ik nodig had, zelfskiezen uit meer
dan het dubbele aantal sollicitanten.' Als bedrijfsleider van de machinefabriek gaat Hany Kupers
opereren. 'Hij heeft al een half jaar
meegedraaid in de Gieterij.Dit om
voeling te krijgen met de producten diewe vanaf 5januari 2009zelf
gaan afwerken.De machinefabriek
heeft straks

- recessie of niet - vol-

doende werk om de tien mensen
aan het werk te houden.'
'De machinale nabewerkingen die
noodzakelijk zijn aan de gegoten
producten uit onze gieterijen kunnen we nu geheel in eigen beheer
uitvoeren, inclusief het eventueel
balanceren van waaiers en dergelijke', zegt Dekens.
Goede orderportefeuille
Gieterij Borchertsis het afgelopen
jaar sterk gegroeid.De ijzergieterij
is uitgebreid en is er een geheel
nieuwe afbramerij gebouwd voor
de Edelstaal afwerking. Ook zal
deze maand een geheel nieuwe
straalmachine worden geplaatst
voor de edelstaalafdeling. 'Ondanks de recessie hebben we toch
een goede orderportefeuille voor
2009 en hebben we vertrouwen in
de toekomst', besluit Luuk Dekens.

