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Om op technisch vlak bij de koplopers te 

blijven, investeert Shapes Metalworks 

elk jaar tussen 500.000 en 1 miljoen euro 

in zijn machinepark. Om veilig, makkelijk 

en snel pakken platen te kunnen lossen 

en laden, werd Mennens gecontacteerd. 

 

Shapes Metalworks

Sinds 1 januari 2014 gaan de bedrijven 

Shapes Subcontracting uit Roeselare en FP 

Metal uit Wevelgem samen onder dezelfde 

naam. Shapes Metalworks combineert de 

mechanische capaciteit en de technische 

expertise van beide bedrijven en komt zo 

nog sterker voor de dag. Als state-of-the-

art toeleveringsbedrijf in de metaalsector 

wil de onderneming uitblinken in gediver-

sifieerd en flexibel precisiemaatwerk. “We 

hebben een duidelijke groeistrategie om die 

ambitie waar te maken,” klinkt het unisono 

bij CEO’s Fritz Walcarius en Dirk Haerinck.

Naast plaatverwerking en lasconstructie 

biedt het bedrijf co-engineering aan. Voor 

zowel maat- als seriewerk in staal, RVS en 

aluminium is Shapes Metalworks de juiste 

partner.

Het hart van Shapes Metalworks ligt in het 

hypermoderne en complementaire ma-

chinepark. “We beschikken over een volle-

dig geautomatiseerd machinepark, aange- 

stuurd vanuit een platenmagazijn,” beves-

tigt Fritz Walcarius.

Het machinepark wordt bemand door 

ervaren operatoren. Voor de lasconstructies 

worden moderne lasrobots gecombineerd 

met een groep van gecertificeerde MIG/

MAG- en TIG-lasser. De mix van die twee is 

cruciaal.

Zowel Haerinck als Walcarius merken dat 

klanten kwaliteit en scherpe levertijden 

hoog in het vaandel dragen. “Hoewel prijs 

altijd belangrijk zal blijven, heeft de indus-

trie redenen genoeg om in België te blij-

ven,” aldus Haerinck.

Een speciaal hijsjuk van Mennens

Mennens werd gecontacteerd met de vraag 

een hijsbalk aan te bieden waarmee op 

een veilige en snelle manier pakken platen 

kunnen gelost en geladen worden. 

Opdracht was om pakken platen te kunnen 

hijsen met een gewicht van max. 8ton en 

met een maximale dikte van 650mm. Ver-

der moest het mogelijk zijn om platen met 

verschillende afmetingen te kunnen be-

handelen. Het aanslaan van de last moest 

makkelijk zijn voor de gebruiker.

“Een mooie uitdaging voor Mennens Bel-

gium” aldus accountmanager Felipe Fer-

nandez Lopez. “Voor dergelijke vragen, 

brengen we de klant liefst een bezoek zo-

dat we precies weten wat er nodig is”.

Er werd een speciaal hijsjuk aangeboden 

met verschillende dwarsarmen. Het ge-

wicht van de hijshaken werd gecompen-

seerd door veerbalancers zodat alles mak-

kelijk bediend kon worden. 

Voor Shapes Metalworks was dit een per-

fecte oplossing en de bestelling werd ge-

plaatst.

Na een eerste test werden nog wat zaken 

aangepast. Het juk is nu volop in gebruik.

Heeft u ook een project? Laat het ons 

weten en misschien verschijnt uw bedrijf 

ook wel in ons magazine.
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