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WE SHAPE
YOUR IDEAS

Als complementaire firma’s samensmelten, ontstaan meteen ook nieuwe mogelijkheden. Sha-
pes Metalworks is daar het levende bewijs van. Deze firma van CEO’s Dirk Haerinck en Fritz 
Walcarius combineert de mechanische capaciteit en de technische expertise van Shapes Sub-
contracting en FP Metal, waardoor een state-of-the-art toeleveringsbedrijf in de metaalsector 
ontstond, dat uitblinkt in gediversifieerd en flexibel precisiemaatwerk. Metaalvak sprak met 
Dirk Haerinck over de firma, het machinepark en de recente investering in LVD-technologie. 

MR. HAERINCK, KUNT U SHAPES METALWORKS KORT VOORSTELLEN?
De firma ontstond op 1 januari 2014, toen Shapes Subcontracting uit Roeselare, gespecialiseerd in las-
constructies, en metaalbewerkingsfirma FP Metal uit Wevelgem samensmolten. Shapes Metalwork focust 
op 3 pijlers: plaatverwerking, lasconstructies en co-engineering. Wij bewerken - lasersnijden, plooien en 
ponsen - licht en halfzwaar plaat- en buiswerk en leveren prototypes, maar ook seriewerk in staal, RVS en 
aluminium. Daarnaast produceren wij ook maandelijks tot meer dan 10000 unieke onderdelen voor heel 
uiteenlopende toepassingen waaronder chassis voor landbouwvoertuigen, gevelbekleding, machinebouw, 
verlichting en elektronica. Kwaliteitsvolle producten, korte en betrouwbare levertermijnen en correcte prij-
zen staan centraal. Shapes Metalworks staat in de streek bekend als een toeleveringsbedrijf ‘pur sang’, dat 
zijn klanten de bewerking van stukken tot 12 m kan aanbieden. Wij beschikken over een productieruimte 
van 21000 m², een hypermodern machinepark en een 80-tal gekwalificeerde medewerkers. 
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EN NET DIE FACTOREN MAKEN UW FIRMA SUCCESVOL?
Het hart van Shapes Metalwork ligt in het volledig geautomatiseerd machinepark, aangestuurd vanuit 
een platenmagazijn met 700 palletplaatsen. In onze productieruimtes in Gullegem en Roeselare staan 
momenteel 1 ponsmachine, 5 lasersnijmachines, 6 plooibanken, 1 plaatschaar, 7 lasrobots, 2 bedfrees-
machines, 2 draaibanken en een natlakinstallatie. Zowel voor staal, inox als aluminium laseren en pon-
sen wij bijvoorbeeld platen tot 12 m lengte en 25 mm dikte. Voor het plooien gaan wij zelfs tot lengtes 
van 8 m. Machines zijn echter niet voldoende. Het machinepark wordt bemand door ervaren operatoren 
en voor de lasconstructies combineren wij moderne lasrobots met een groep van gecertificeerde lassers.

U LIJKT OOK VEEL BELANG TE HECHTEN AAN HET THEMA CO-ENGINEERING? 
Wij hebben in de loop der jaren heel wat ervaring en knowhow opgebouwd in metaalbewerking. Die 
kennis stellen wij graag ten dienste van onze klanten. Wij denken met hen mee om zo nog efficiëntere 
oplossingen te realiseren. Wij vertalen onder meer hun design in een mechanisch model, helpen bij het 
ontwerp van constructies, optimaliseren tijdens overlegmeetings met hun R&D –afdeling de producten 
op vlak van metaalgebruik, plaatdikte, vormgeving of lassamenstelling en werken het goedkoopste con-
structieproces uit. Het resultaat is een totaaloplossing en een win-win voor beide partijen.

SHAPES METALWORKS INVESTEERDE IN EEN NIEUWE PRODUCTIERUIMTE, 
MAAR OOK IN INNOVATIEVE MACHINES VAN LVD? 
Om verder te kunnen uitbreiden, namen wij begin dit jaar een nieuwe productieruimte van 7000 m² in 
gebruik. Tegelijkertijd investeerden wij ook in de uitbreiding van ons machinepark met een lasersnijma-
chine en een plooibank. Wij evalueerden de mogelijkheden op de markt en kwamen uiteindelijk bij onze 
buren van LVD terecht. Zij hebben een ijzersterke reputatie op het vlak van plooibanken en bieden daar-
naast ook zeer performante lasersnijsystemen aan. Bovendien zijn wijzelf ook leverancier van onderdelen 
bij LVD, wat onze relatie nog versterkt. Samen met Claude Stragier, area sales manager bij LVD, werkten 
wij een geschikte oplossing voor onze behoeften uit. Sinds begin 2015 maken wij gebruik van een LVD-
lasersnijmachine type Impuls 12530 van maar liefst 12 m lang en een plooibank type PPEB-H 1000/80 
van 8 m lang met een drukvermogen van 1000 ton. Deze machine is voorzien voor een tandem-opstel-
ling, waardoor zij in de toekomst nog met 4 m uitgebreid kan worden. Met deze investeringen kunnen 
wij nieuwe nichemarkten verkennen en verder groeien.        ■

‘Een hypermodern machinepark en 
gekwalificeerde medewerkers zijn onze 
belangrijkste troeven’


