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Geen tijd om stil
te zitten bij Dekens Groep
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Gieterij Borcherts en Machinefabriek Dekens groeien spectaculair
SAPPEMEER Het investeringsprogramma voor 2015 is nog niet
achter de rug of de Dekens Groep
is al bezig met haar volgende
plannen: een nieuwe hal met een
nieuwe lijn voor de staalgieterij. De dochterbedrijven Gieterij
Borcherts en Machinefabriek
Dekens innoveren en groeien
explosief, met fraaie cijfers als
gevolg.
Directeur Luuk Dekens heeft weinig tijd om op zijn lauweren te
rusten. Hoewel de nieuwe productiehal voor Machinefabriek Dekens
nog niet eens in gebruik is, maakt
hij voor al plannen voor een nieuwe productiehal voor Gieterij Borcherts: ‘We willen daar 2000 m2 bij
gaan bouwen om er een compleet
nieuwe lijn voor de staalgieterij te
plaatsen.’ In de huidige edelstaalgieterij wordt gesmolten met drie
inductieovens met een capaciteit
van 6000 kg en een vermogen
van 400 kW, voor onder meer de
scheepsbouw, algemene machinebouw, kartonindustrie, pompenindustrie, kunstenaars en de petrochemische industrie. ‘Daarnaast
krijgen we regelmatig verzoeken
om werkstukken van 8 tot 9 ton en
dat is net te zwaar voor de huidige
lijn. Dan moeten we helaas nee verkopen en dat willen we in de toekomst niet meer’, legt Dekens uit.
Hoewel de plannen in de beginfase
verkeren, hoopt de directeur nog in
2016 van start te kunnen gaan met
de bouw: ‘We proberen de bouw
in het vierde kwartaal van 2016 of

in het eerste kwartaal van 2017 te
starten.’

Harold (links)
en Herman
Dekens, zonen
en opvolgers
van directeur
Luuk Dekens,
bij de nieuwe
Kiheung bedfreesmachine,
met een slag
van 1250 mm in
de Y-as, 2.600
mm in de X-as
en een tafel van
3.100 x 1.050.

En dat terwijl het laatste nieuwbouwproject binnen de Dekens
Groep nog betrokken moet worden. Afgelopen augustus begon het
bedrijf namelijk met de uitbreiding
van Machinefabriek Dekens. ‘Deze
extra productiehal van 1000 m2 is
inmiddels af. Momenteel wordt
nog gewerkt aan de kantoren, zodat we begin 2016 over kunnen.’

Kiheung bedfrees

De uitbreiding bij de machinefabriek gaat gepaard met flinke investeringen in het machinepark.
Een nieuwe bedfreesmachine van
de Koreaanse machinebouwer Kiheung, van het type KNC – U1200
N, met een slag van 1250 mm in de
Y-as, 2600 mm in de X-as en een
tafel van 3100 x 1050, is afgelopen
maand in de nieuwe hal geplaatst.
Verder is de hal voorzien van twee
10-tons bovenloopkranen van Demag. Dekens: ‘Daarnaast hebben
we afgelopen oktober al een nieuw
Doosan DNM 650 11 CNC-bewerkingscentrum in gebruik genomen met een tafel van 1300 x 670
mm (X-as 1270, Y-as 670 en Z-as
625 mm).’ Als klap op de vuurpijl
wordt er in maart nóg een nieuwe
freesmachine in bedrijf gesteld, een
Correa Norma L45 (X-as 4500, Y-as
1250 en Z-as 1500 mm), met een tafel van 5500x1200 mm.

Gloeiovens

In de gieterij maakte Dekens afge-

lopen jaar tevens een efficiencyslag,
door te investeren in machines en
verschillende besparingen te realiseren. Zo zijn er twee nieuwe
gloeiovens in november in gebruik
genomen, met een capaciteit van
10-tons stukgewicht. ‘Een ander
traject waar we in de gieterij dit
jaar aandacht aan hebben besteed
is de emissie-uitstoot. Samen met
adviesbureau Tauw hebben we alle
stoffen die verwerkt worden geïnventariseerd en bekeken of deze

schadelijk kunnen zijn voor onze
medewerkers. Na allerlei metingen
hebben we vervolgens onze afzuigingen en filters hier op aangepast.
Dat doen we niet alleen voor de inspectie, maar vooral voor onszelf.’

Exotische materialen

De uitbreiding in vierkante meters
en capaciteit is hard nodig vanwege de spectaculaire groei die Machinefabriek Dekens en Gieterij
Borcherts doormaken. Uiteindelijk

rondt de Dekens Groep in februari
een investeringsronde van zo’n 3,5
miljoen euro af. ‘Zo’n investering
in een bedfreesmachine is puur
een kwestie van capaciteit. We
blijven maar groeien, in materialen en ook in tonnages. Over 2015
boeken we een omzetgroei van 38
procent in de machinefabriek en 8
procent in de gieterij. De keuze om
daarop flink te investeren is zowel
strategisch als op klantvraag. Veel
gieterijen zijn omgevallen in de
afgelopen jaren, terwijl wij juist de
meeste exotische materialen kunnen gieten.’ Dat heeft het afzetgebied van de gieterij flink vergroot.
‘En wij kunnen natuurlijk een
totaalpakket aanbieden met gieten, nabewerking, draaien, frezen
enzovoorts.’
Op 2016 blikt directeur Dekens
met goede verwachtingen vooruit.
‘Eigenlijk willen we dat 2016 net
zo’n goed jaar voor ons wordt als
2015. We hebben de prettige positie dat we een goedgevulde orderportefeuille hebben voor zowel de
gieterij als de machinefabriek, van
respectievelijk zes en vier maanden. Daarom mikken we voor aankomend jaar op een omzetgroei van
5 procent voor Gieterij Borcherts
en 15 procent voor Machinefabriek
Dekens.’

90-jarig jubileum

Deze extra productiehal bij Machinefabriek Dekens van 1.000 vierkante meter is inmiddels af. Momenteel wordt nog gewerkt aan de kantoren.

In 2016 is het 90 jaar geleden dat
Gieterij Borcherts is opgericht en
op 1 januari 2016 exact 60 jaar dat
de vader van Luuk Dekens, Harm
Jan Dekens, de gieterij van de familie Borcherts overnam. Inmiddels
is ook de derde generatie al werkzaam in de bedrijven. Luuk en Marjan voeren samen met hun zonen
Harold en Herman de directie van
de Dekens Groep in Sappemeer.
LLwww.dekensgroep.nl

