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Beste lezer
Het jaar loopt op zijn einde en stilaan raken ook al onze uitbreidingswerken afgerond. Zoals beloofd in ons vorig
nummer, brengen we in deze nieuwsbrief een fotoreportage. En dat onze investeringen niet onopgemerkt bleven,
daarvan getuigen de publicaties in regionale en vakpers.
In dit nummer maakt u ook weer kennis met enkele nieuwe gezichten bij Limoco. Zoals voor de meeste bedrijven, is
het ook voor ons niet altijd evident om een 'perfect match' te vinden voor onze vacatures. Maar we zijn blij dat we
er toch steeds weer in slagen om gemotiveerde mensen te vinden, die vervolgens bij ons de kans krijgen om zich in
te werken en om te groeien in hun job. Uit de recente individuele gesprekken die we met onze medewerkers
voerden, is bovendien gebleken dat zij zich goed voelen in ons bedrijf. De familiale sfeer en de
structuur van onze organisatie maken dat we dicht bij onze mensen staan, en zij ook bij ons.
Hun inzet van elke dag is zo'n waardevol gegeven en voor ons is het de beste garantie om aan
onze klanten het kwalitatieve werk, dat ze van ons gewoon zijn, te kunnen blijven bieden .
Daarom houden we er ook aan om in elke nieuwsbrief een reportage te brengen van onze
personeelsactiviteiten: het personeelsfeest, onze familiedag en het inzetten van het
bouwverlof. Dat zijn tradities die we door de jaren opgebouwd hebben en die, net zoals in elke
familie, nooit zullen verdwijnen.
Uiteraard hebben we ook weer een reeks mooie verhalen over projecten die we in eigen land
maar ook in Nederland mochten realiseren. Vanaf nu kunt u het reilen en zeilen in verband
met al onze activiteiten trouwens ook volgen via sociale media. Voor de afdeling
Woningventilatie was er al de facebookpagina @limocowoningventilatie. Nu is er ook
@limocoindustries met nieuws over de industriële activiteiten. Beide pagina's 'leuk vinden'
is uiteraard toegestaan! C J
Tot slot wens ik iedereen te bedanken, om er samen met ons weer een mooi jaar van te maken.
Geniet in de komende weken van een gezellig eindejaar en dan toasten we graag samen met u
op een gelukkig, maar vooral vredevol 2018!

JAN STINKENS
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Testimonial Houtbewerking

Houtzagerij Lefibo (Zulte):
“Om de twee uur een volle container houtkrullen“
Lefibo in Zulte werd in 1984 opgericht als familiebedrijf en is vandaag vooral gekend als industriële
houtzagerij van naaldhout voor toepassingen in de verpakkingsindustrie: paletten, palloxen, fruitkisten,
aardappelkisten, enz. Maar het bedrijf heeft ook business gezien in de verwerking van dennenhout
(zowel rood als wit) voor toepassingen in de bouw, zoals planken, balken en afgewerkt materiaal voor tuinhuizen,
enz. Naast het verzagen van het hout komt daar nu ook het drogen en vingerlassen bij, met een capaciteit van
80.000m³ per shift per jaar.
In het kader van dat transformatieproces en de nieuwe activiteiten was een volledig nieuwe afzuiginstallatie
nodig, in de eerste plaats om meer capaciteit te hebben maar ook om te voldoen aan de normen inzake brandveiligheid en milieuwetgeving.
Zaakvoerder Steven Ide vertelt hoe
een Westvlaams bedrijf in Limburg
bij Limoco terechtkwam: “We hebben verschillende mogelijke partners gecontacteerd, zowel hier in de
buurt als verder weg. Ja, zelfs in het
buitenland. We waren zeer aangenaam verrast bij het eerste contact met Jan Stinkens. Ik ben zelf
technisch geschoold, maar ik heb
nooit eerder iemand ontmoet met
zoveel technische vakkennis. Het
feit dat de mensen van Limoco vanaf
het eerste moment met ons meedachten, is bepalend geweest voor
onze keuze, ook al is de afstand tussen onze bedrijven dan wat groter.
Het zijn geen 'gladde verkopers',
maar zij gaan in de eerste plaats voor
een oplossing voor hun klant.”
“Limoco heeft bij ons twee nieuwe
filters geïnstalleerd, elk met een
capaciteit van 60.000 m³/u.
Wij werken zowel met wit als met rood dennenhout en voor ons is het belangrijk dat de houtkrullen per houtsoort
gescheiden worden afgezogen en opgevangen in containers. Dat heeft alles te maken met de recyclagemogelijkheden en de prijs die we daarvoor krijgen, vooral voor de witte houtkrullen. Met de installaties van Limoco kunnen
we op elk moment switchen in functie van die gescheiden opvang.“
“Om een idee te geven van het volume: om de twee uur hebben we een volle container. We beschikken eveneens
over een balenpers om de houtkrullen te persen tot balen. Vooral in de paardensector wordt dit materiaal gebruikt
als absorberende ondergrond in de stallen, paardentrailers, vrachtwagens, enz.”
Lefibo telt vandaag 27 medewerkers en verwerkt jaarlijks 130.000 à 150.000 m³ rondhout. Het bedrijf wil in de
toekomst verder blijven investeren in technologie en automatisering. Het is de ambitie om, behalve naar de
buurlanden, op termijn ook overzees te exporteren.
LIMOCO NEWS
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Project Houtbewerking

Superblowerfilter bij Vanlandschoot Hout
De firma Vanlandschoot Hout is al meer dan 70 jaar een
gevestigde waarde in Wingene. Destijds opgericht als
houthandel, heeft het bedrijf zich later meer en meer
gespecialiseerd in de productie van binnendeuren en
gefineerde maatpanelen. Sinds 2002 wordt er eveneens parketvloer geproduceerd.
Het was in de productieafdeling van de parketvloeren dat er problemen waren met de bestaande stofafzuiging. Om de drie
machines in de hal (één frees- en twee schuurmachines) gelijktijdig te laten draaien, was de capaciteit van de afzuiginstallatie
onvoldoende. Limoco installeerde een nieuwe superblowerfilter
met een capaciteit van 55.000 m³/u en dimensioneerde de
leidingen. Het gaat om een frequentiegestuurd systeem (met
afzuiging in functie van machines die gelijktijdig draaien), inclusief transportventilator. Minimale geluidshinder voor de werknemers in de hal was een extra aandachtspunt.
Om het productieproces van de klant niet te hinderen, werden de
installeringswerken in de zomer al voorbereid terwijl de eigenlijke
plaatsing gebeurde in de vakantieweek van 15/8, toen de productie sowieso stillag.

Project Houtbewerking

Moors Interieur: nieuwe productiehal
Bij de firma Moors Interieur in Riemst worden totaalprojecten op maat gerealiseerd. Het aanbod is zeer
ruim, gaande van brandwerende deuren, maatmeubilair alsook oplossingen voor houten wanden en
gevels en terrassen. Voor hun afdeling 'DO.CA', waar voornamelijk deuren en kasten worden
geproduceerd, bouwde het bedrijf een volledig nieuwe productiehal.
Limoco plaatste op de nieuwe locatie een energiezuinige
afzuiginstallatie met onderdrukfilter, met een capaciteit van
20.000 m³/u. De drie ventilatoren kunnen (manueel) afzonderlijk
opgestart worden, zodat er niet meer stroom verbruikt wordt dan
noodzakelijk is.
Op de installatie zijn een hele reeks machines aangesloten. Het gaat
zowel om nieuwe machines als bestaande, die van de andere
bedrijfslocatie naar de nieuwe hal verhuisd werden: twee CNCmachines, een schuurmachine, een borstelmachine, een
kantenlijmer, een drevel en een paneelzaag.
Het afgezogen stof wordt opgevangen in een stofcontainer en de
warme lucht wordt gerecupereerd.
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Productie suikerbietenzaad

SESVanderHave: stofvrije omgeving bepaalt
kwaliteit bietenzaad
SESVanderHave is een wereldspeler in het domein van de productie van
hoogwaardig bietenzaad én een trouwe klant van Limoco.
Bij het Tiense bedrijf gebeurt de bewerking van suikerbietenzaden. Dat is
een proces met verschillende stappen. Nadat de ruwe zaden vanuit de productiezones naar de fabrieken zijn gebracht, volgt het schoningsproces. Alles wat er niet in
thuis hoort, wordt verwijderd. Enkel de zaden die voldoen aan strenge normen,
blijven over en worden vervolgens gepolijst en gesorteerd.
De volgende stap is pillering. Het zaadje wordt omhuld met een poeder op basis van
klei en houtmeel, wat het mooi rond maakt. De gelijkmatige vorm is immers van groot
belang voor de verzaaibaarheid op het veld. Pilleren gebeurt in grote ronddraaiende
trommels, waarin de zaden onophoudelijk met water en poeder bespoten worden tot
ze een perfect ronde vorm hebben. Daarna wordt het zaad gedroogd, opdat het
omhulsel hard wordt. Het is bij dit droogproces dat de afzuiging van Limoco een
belangrijke rol speelt, aangezien het drogen van het zaad gepaard gaat met stofontwikkeling. Een stofvrije productieomgeving is niet alleen essentieel voor de kwaliteit
van het zaad, het is ook een belangrijk milieuaspect.
De meest recente installatie die Limoco plaatste bij SESVanderHave is een CPF 14
filterinstallatie met een debiet van 30.000 m³/u. Het afgezogen stof wordt apart
opgevangen in een big bag. Nog een leuk weetje: het verpakte zaad, wordt wereldwijd geëxporteerd naar meer dan 50 landen.

Afvalrecuperatie bij toeleverancier automotive

Autoneum: afzuiging voor snijafval
Ook Autoneum in Genk mogen we een trouwe klant noemen. De producent
van binnenbekleding voor voertuigen maakt al sinds een aantal jaren
gebruik van onze installaties voor het automatiseren van de afvoer van
snijafval. Het afval ontstaat nadat uit een grote rechthoek een mat wordt gestanst,
die perfect past in de wagen waarvoor ze bestemd is. Het gewicht en de afmeting van
het stansafval bepaalt de complexiteit van het automatiseringsproces, aangezien
het niet zo evident is om zwaar en groot materiaal d.m.v. afzuiging te verzamelen in
een container.
De installatie die we dit jaar plaatsten heeft een capaciteit van 17.000 m³/u en zorgt
voor de afvalrecuperatie bij de productie van bekleding voor de kofferruimte van
voertuigen. De matten worden ofwel gestanst (met een 'kapvorm'), ofwel gesneden
met behulp van een waterjetinstallatie uit een tapijt van 700 x 1500 mm.
Limoco heeft op vijf plaatsen een afzuigpunt voorzien: vier punten waar matten
gestanst worden en één eindpunt van een transportband waarlangs het afval van de
waterjetinstallatie afgevoerd wordt. In een separator worden lucht en stansafval
gescheiden. Het afval wordt vervolgens in balen geperst en klaargemaakt voor
ophaling voor recyclage.
Om u een idee te geven van de omvang van het afvalrecuperatieproces, geven we graag nog een paar cijfers mee:
- Het productieafval van één mat van 700 x 1500 mm weegt ongeveer 4 kg.
- Per jaar wordt ongeveer 850 ton afval automatisch afgezogen met deze nieuwe installatie.
LIMOCO NEWS
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Themareportage

Geurhinder (internationaal) aangepakt
Duurzaam werken en regelgeving rond milieunormen worden alsmaar belangrijker als criteria voor
bedrijfsvoering in industriële werkomgevingen. Dat is geen nieuwe vaststelling en ook lang geen nationale materie meer, maar een wereldwijd gegeven. Concreet voor Limoco betekent dit dat ons werkterrein
zich ook uitbreidt over de landsgrenzen. Met projecten in het domein van beperking van geurhinder bij SUEZ in
Rotterdam en bij Caradon Stelrad in Nuth waren we de afgelopen maanden enkele malen actief bij de noorderburen
in Nederland.
Caradon-Stelrad (Nuth)
Bij het horen van de naam Stelrad, gaat er bij u ongetwijfeld een belletje rinkelen. Het is immers één
van de grootste radiatormerken in Europa. Ook zij
dragen duurzaamheid en verstandig omspringen met
energie hoog in het vaandel.
De radiatoren van Stelrad worden o.a. geproduceerd
in Nuth, in de driehoek tussen Maastricht, Heerlen en
Geleen.
In het bedrijf werd een (meervoudig) probleem aangepakt dat veroorzaakt werd door de oven waarin de
radiatoren gelakt worden. Binnen in de hal was er
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overlast door warmte en dampnevels. Buiten ging het
voornamelijk om geurhinder.
De oplossing van Limoco bestond erin de 4 bestaande
(aparte) afblaasschouwen te vervangen door 2
schouwen met een debiet van 12.000 m³/u elk. Er
werden tevens 2 nieuwe ventilatoren geplaatst met
als doel extra verse lucht aan te voeren en zodoende
de aanwezige lucht te verdunnen en de dampconcentraties te verlagen. Het resultaat is dat het in de
bedrijfshal een stuk aangenamer is om te werken en
dat ook de buurt rond het bedrijf verlost is van hinderlijke geuren.

SUEZ (Rotterdam)
SUEZ is een wereldspeler op het vlak van (slimmer)
omgaan met grondstoffen. Een belangrijk aspect in
dat verhaal is het recycleren van grondstoffen voor
hergebruik. Een bekende naam binnen de groep
'SUEZ Environment' is (het voormalige) SITA, de tak
die zich specifiek bezighoudt met afvalverzameling
en recyclage. Limoco kwam via de SITA-vestiging in
Beringen in contact met SUEZ in Rotterdam. De
opdracht daar was een probleem aanpakken rond
geurhinder in de omgeving van het bedrijf, veroorzaakt bij het sorteren van PMD-afval.

De afgezogen lucht wordt in de blauwe torens
gereinigd met actief kool en vervolgens
via de hoge schouw uitgeblazen.

Een deel van de oplossing werd gehaald bij de site in
Beringen. Daar werden een ventilator en het elektrisch bord van een installatie gerecupereerd. Al het
materiaal werd door Limoco gereviseerd en elektrisch weer in orde gebracht en afgesteld, om vervolgens naar Rotterdam te verhuizen.
De installatie in Rotterdam is bijzonder complex en
uitgebreid, zoals ook te zien is op de foto's. In de
twee blauwe torens wordt de afgeblazen lucht gereinigd met actief kool. Er worden continu metingen
gedaan in functie van temperatuur- en CO-bewaking.
Een metershoge schouw zorgt tenslotte voor uitblaas
op voldoende hoogte. Een ander monitoringsysteem
houdt de werking voortdurend in de gaten en geeft
een indicatie wanneer het actief kool vervangen
dient te worden.

LIMOCO NEWS
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Onze uitbreidingswerken in beeld

Start van de uitbreidingswerken in het
voorjaar van 2017:
Ÿ 625 m² extra magazijnruimte
Ÿ Totale ruimte is nu 4500 m²
Ÿ Meer plaats voor extra machines
En het ging vlot vooruit!

In het nieuws

Opgemerkt door de pers
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Het resultaat mag gezien worden

Dankzij de extra ruimte hebben we het magazijn volledig kunnen herschikken. Daardoor was er in het atelier meer ruimte voor
de machines, zodat het aangenamer werken is voor onze medewerkers. Er zijn ook nog een aantal machines bijgekomen: een
automatische buizenlasmachine, twee kragenmachines, een puntlas en een walsmachine.
De kleedkamers en het kantoor van de magazijnier werden eveneens in een nieuw kleedje gestoken.
Totaal investeringsbedrag: 500.000 euro.

LIMOCO NEWS
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Case Woningventilatie

Krachtig ventilatiesysteem is onontbeerlijk
voor een optimale Wellness beleving
In Zonhoven opende eind oktober 'B-phine', een privé wellness waar je in alle rust kan genieten van sauna, Turks
stoombad, jacuzzi en een hele reeks arrangementen. De zaak is gevestigd in een bestaande woning, waarvan een
gedeelte werd omgebouwd tot wellness. Dat gegeven zorgde voor een aantal praktische uitdagingen.
Een hamam veroorzaakt een enorm hoge luchtvochtigheidsgraad en dat vereist een krachtig ventilatiesysteem. Daarom adviseerde Jeffrey de uitbaters van
het instituut om een Zehnder comfoAir Q 350 met
vochtsensoren te installeren, zodat er automatisch
meer wordt afgezogen bij vochtophoping in de ruimte. Maar er waren nog meer obstakels: zo wilden de
zaakvoerders graag de bestaande plafondhoogte
behouden en dat was niet evident, aangezien het
leidingennet precies moet weggewerkt worden in een
verlaagd plafond.
Marc Preciaux, medezaakvoerder van B-Phine: “We
kennen de familie Stinkens al heel lang en dus weten
we ook dat ze heel veel ervaring en kennis in huis
hebben inzake ventilatie. Zij hadden meteen een
oplossing voor de specifieke moeilijkheden die zich
bij ons stelden.

Door gebruik te maken van
verschillende buizen met een
kleinere diameter in de plaats
van één buis met grote diameter, konden we het plafond
10 cm hoger plaatsen dan oorspronkelijk gedacht en dat
scheelt natuurlijk een heel stuk
in de beleving en in het ruimtegevoel voor onze gasten. Het was ook zeer verrassend vast te stellen dat
we in het Turks stoombad totaal geen last hebben van
de luchtvochtigheid, dankzij de extra krachtige
afzuiging die daar voorzien is. Ook van geluidshinder,
door de afzuiginstallatie, is geen sprake. In de massageruimtes is er dan weer een bijzonder aangenaam
klimaat, dankzij het inblaas- en afzuigsysteem. Wij
zijn dus heel tevreden over het werk van Limoco en
over de manier hoe Jeffrey in een 'moeilijke' ruimte
voor een perfecte oplossing gezorgd heeft.”

Bent u nog op
zoek naar een
cadeautje voor de
feestdagen? Op
www.B-phine.be
doet u vast wel
wat inspiratie op
om familie of
medewerkers te
plezieren!

Hebt u vragen over onze ventilatiesystemen? Kijk op www.woningventilatie.info.
Of contacteer Jeffrey Lemmens via 089 85 55 21 of jeffrey.lemmens@limoco.be.
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Onze medewerkers

Nieuwe collega’s
Het verhaal van Mario Poloriva en Mark Verstraeten vertoont een aantal gelijkenissen. Zij zagen allebei het bordje
langs de straat bij Limoco: ’Dringend gezocht: plaatbewerker’ en reageerden met hun CV. Vandaag zijn ze collega’s
in ons atelier.
Mario moest na 11,5 jaar dienst en een reorganisatie bij
zijn vorige werkgever op zoek naar een andere job.
Uiteindelijk koos hij voor Limoco, niet alleen omdat hij
vlakbij woont, maar ook, en vooral, om de familiale sfeer in
het bedrijf. “Het werk is afwisselend, ik leer elke dag nog bij
en de collega’s zijn erg behulpzaam,“ zegt Mario. “En één
van mijn hobby’s is reizen, samen met mijn vriendin. We
hebben geen kinderen en doordat er bij Limoco geen vaste
sluitingsperiode is, kunnen wij buiten het hoogseizoen ons
verlof kiezen. Ook dat is mooi meegenomen,“ besluit hij.
Mark zette bewust zelf de stap om zijn job in een groter
bedrijf in te ruilen voor de kleinschalige omgeving bij
Mario (l) en Mark (r)
Limoco. “Ik woon met mijn gezin op een 8-tal km van het
bedrijf, waar we gebouwd hebben. Omdat ik nu in een
dagsysteem werk, heb ik meer tijd voor mijn zoontje van 10 maanden. Hier bij Limoco was ik aangenaam verrast
door de familiale sfeer, zowel tijdens het werk als tijdens de pauzes in de refter. Het was voor mij totaal nieuw om te
ervaren dat er op zo’n fijne manier met het personeel wordt omgegaan,“ concludeert Mark na zijn inwerkperiode.

In deze rubriek richten we de spots op onze medewerkers en hun (bijzondere) hobby's

Buiten Erwin Saesen houdt de boel draaiend
de
In het dagelijks leven is Erwin Saesen chef-monteur bij Limoco, maar al zijn vrije tijd gaat naar zijn 2 grote hobby's.
uren Erwin
is begeleider bij de Opoeterse Mountainbike Club én hij is mekanieker voor het team van EMG Motorsport.
Dat vraagt om een paar woordjes uitleg. Hallo, Erwin?
“Mijn zoon kreeg voor zijn communie een mountainbike. Hij trok naar de Opoeterse Mountainbike school om de
basistechnieken aan te leren: schakelen, afdalen, klimmen, enz. Zo kwam ik met de sport in contact. Ik ben toen
zelf een cursus initiator gaan volgen en ondertussen ben ik al zo'n 5 jaar jeugdbegeleider. De club telt 91 jeugdleden, allemaal kinderen tussen 6 en 14 jaar. Ze leren de technieken en ze kunnen deelnemen aan wedstrijden,
waarbij wij hen begeleiden. En dat werkt blijkbaar aanstekelijk binnen het gezin: mijn dochter beoefent ook de
sport en mijn vrouw is secretaris bij de club. Zo hebben we allemaal
een leuke hobby!”
En toch heeft Erwin daarnaast nog een andere passie. Al 27 jaar is hij
mekanieker voor het raceteam van EMG Motorsport.
“Ons team neemt deel aan de wedstrijden van het Belcar Endurance
Championship en van de Dutch Supercar Challenge. Tijdens de wedstrijden in België ben ik verantwoordelijk voor de mekaniek. Tijdens
de week zorg ik voor het onderhoud van de wagens en maak ik ze klaar
voor de wedstrijden. Zelf rijd ik geen wedstrijden, maar ik heb enorm
veel voldoening van de resultaten die het team behaalt. Kampioen
worden, dat is het ultieme waar we het allemaal voor doen.”
Hoeft het gezegd dat de dagen, en vooral de weekends, van Erwin
goed gevuld zijn?
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Betoverende Familiedag!
Op 9 september trok de Limoco-familie met een
mooie groep van 87 grote en kleine mensen naar
Toverland in Sevenum. Het was al onze 12de
familiedag! De voorspelde regenbuien hielden veel
bezoekers thuis en daardoor konden wij naar
hartelust genieten van de attracties, zonder lange
wachtrijen. De kleintjes konden zich uitleven in de
overdekte speelhal, op achtbanen, glijbanen,
carrousels en zoveel meer. Buiten genoten de ’grote
kinderen’ van attracties als Troy en Dwervelwind.
’s Avonds wachtte er een heerlijk buffet in de
Biergarten en voor de kinderen was er een smulbox.
Voor feestbeest Matte was de verrassing helemaal
compleet: hij kreeg voor zijn 4de verjaardag een
mooie knuffel van het Toverlandpersoneel. Groot en
klein genoten zichtbaar van deze magische dag!

Verlof inzetten, een serieuze zaak!

