CASE VERSPANING

GERMOND EN MECAMAR
DUWEN ELKAAR DE TOEKOMST IN
VERSTANDIG INVESTEREN VOOR EEN VOLLEDIGE VERNIEUWING VAN HET MACHINEPARK

M

ecamar nv is gevestigd in Kruisem en is vooral gekend als toeleveringsbedrijf
voor de machinebouw en voor zijn precisiemaatwerk. De specialist gaat vlot
om met de vaak complexe vragen van meer dan honderd klanten, waaronder
enkele grote multinationals. In de productiehallen staan onder meer CNCfreesmachines en -draaibanken, slijpmachines, zink- en draadvonkinstallaties en
lascellen. Het Oost-Vlaamse bedrijf heeft voor het grootste deel van zijn
verspanende machines Germond als hoofdleverancier. Sinds Germond de
Belgische dealer is van het Doosan-gamma, werden er bij Mecamar reeds 8
diverse Doosan-machines geleverd.
Laurence Blondeel
ONTSTAAN & EVOLUTIE
Horlogemaker

Marcus Dhont, vader van huidig zaakvoerder,
richtte in 1966 het bedrijf Mecamar op. De
naam Mecamar koos hij omdat het een
samentrekking is van het woord MEChaniek
en zijn voornaam MARcus. “Mijn vader was
technisch tekenaar en een gediplomeerd
horlogemaker, maar hij was gepassioneerd
door fijnmechaniek”, begint Christophe Dhont
zijn verhaal. “Het startte allemaal in onze
garage. Daar had hij een klein boor-, zaagen freesmachientje om stukken te produceren
voor de naaimachines van zijn enige klant”.
De vraag naar onderdelen bleef stijgen en
Marcus nam al snel enkele werknemers in
dienst. De zaak groeide in de jaren 70 en er
waren een 20-tal mensen in dienst”, verduidelijkt Dhont.

CNC-machines

Christophe is al van kinds af aan gepassioneerd door techniek en groeit op tussen de
machines van zijn vader. “Andere kinderen
leerden fietsen, maar ik leerde lassen en stond
aan de draaibank of freesmachine te prutsen”,
verhaalt Dhont. Zijn ouders kozen er echter
voor om pas op latere leeftijd kinderen te
hebben, waardoor zijn vader al een zestiger
was toen Christophe als industrieel ingenieur
afstudeerde in 1992. “Onze visies lagen op
dat moment wat uit elkaar. Hij deed het toen
eigenlijk al een tijdje rustiger aan en investeerde niet voldoende”, vertelt Dhont. “Tijdens
mijn studie, begin de jaren 90, was het al
duidelijk dat ik de zaak zou overnemen. Dus
overtuigde ik mijn vader dan toch om de stap
te zetten naar CNC-machines, iets wat hem
eigenlijk niet veel interesseerde.” Voor zo’n
machines klopten vader en zoon aan bij Luc
Donck, het latere hoofd van Germond.
Daaruit vloeide een stabiele relatie voort
tussen de twee bedrijven, die de dag van
vandaag nog steeds bestaat. “Die relatie is
eigenlijk gegroeid omdat beide bedrijven zich

Zaakvoerder Christophe Dhont en zijn zoon voor hun, door Germond aangeleverde,
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naast en met elkaar ontwikkelden”, vult Franky
Grammens,
Commercial
Director
bij
Germond, nog aan.

VERSTANDIGE KEUZES
Kleinere projecten

Toen ging de bal aan het rollen, zeker
wanneer Marcus Dhont de zaak in 1997
overliet aan zijn kinderen. “We werkten hier
toen al met meer dan twintig man. We investeerden in de daaropvolgende jaren zo goed
als alles wat binnenkwam in machines. Zo
groeide het bedrijf uit tot een zaak met net
geen vijftig werknemers”, herinnert Dhont zich.
De zaakvoerder beseft echter snel dat hij zijn
machines meer moet laten renderen en dat
met minder personeel. Hij bouwt het personeel
af naar ongeveer veertig en focust zich vooral
op kleinere projecten. “Bij kleine projecten
kan de prijs vastgelegd worden; bij grote
projecten daarentegen worden verschillende

Meer dan machines
“We hebben altijd al een schitterende
relatie gehad met Germond”, begint Dhont.
“En ook al zou het eens wat minder gaan,
dertig jaar samenwerking gooit men niet
zomaar overboord!” Die samenwerking
houdt niet alleen de aan- en verkoop van
machines in. “De toestellen bewijzen hun
eigen waarde, maar de service na verkoop
blijft het belangrijkst. Een machine kan dan
wel verkocht worden, maar als de diensten
na de verkoop niet in orde zijn, zullen er
niet veel verkocht worden. Als Christophe
belt, weet hij dat we hier binnen de 24u
staan”, vult Grammens aan. “Germond
biedt werkelijk het totaalplaatje aan: ze
bieden de juiste optie aan op de meest
economisch verantwoorde manier, verlenen
een uitstekende begeleiding, nazorg en
indien nodig assistentie”, besluit Dhont.
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De volgende generatie staat dus klaar en is
zelfs erg ambitieus!”

TOEKOMST
Hightech en automatisatie

Om de workflow logischer en efficiënter te maken, plaatste zaakvoerder Christophe Dhont alle gelijkaardige
machines bij elkaar. Hij herschikte zijn volledige machinepark op anderhalf jaar tijd.

bedrijven tegen elkaar uitgespeeld, tot de
offerte laag genoeg is en dan blijft er weinig
winstmarge over. Dus werken we nu vooral
voor een nichemarkt. We gaan voor projecten
waar een ander zou zeggen dat het te ingewikkeld, moeilijk of risicovol is. Er moet wat
uitdaging bij komen kijken!”, benadrukt Dhont.

Slim investeren

Zoals gezegd, investeerde de zaakvoerder
veel in zijn machinepark, maar dat deed hij
niet zomaar. “Om snel te kunnen groeien en
omzet te creëren, konden we ons destijds niet
permitteren om al onze centen in één
complexe multifunctionele machine te stoppen.
We kozen er toen voor om meerdere goedkope machines te kopen, die we dan ook
door meerdere operatoren konden laten
bemannen. We ontwikkelden zo onze omzet,
ons klantenbestand en onze know-how. Nu
zijn we helemaal klaar om naar het volgende
niveau te trekken”, besluit Dhont.

DOOSAN-MACHINES

aardige machines moesten bij elkaar om de
workflow logischer en efficiënter te maken”,
redeneert Dhont luidop.

Machinepark

Sinds 2012 begon Christophe Dhont met
andere woorden aan het vernieuwen van zijn
machinepark. “Alle oude machines moesten
eruit en moesten worden vervangen. We
moeten mee zijn met onze tijd en de nieuwste
machines hebben”, begint Dhont. Mecamar
rekende daarvoor op Germond en vooral de
Doosan-machines die zij aanleverden.
“Germond installeerde onder andere een
MYNX 6500/50 machinecenter, twee freesmachines type DNM 500 II en 650 II, twee
LYNX horizontale draaibanken met bar-feed,
een VM 1260 freesmachine, een horizontaal
bewerkingscentrum HP 5100 en een horizontaal bewerkingscentrum HP 6300. We zijn
met andere woorden klaar voor alles wat op
ons afkomt.” Maar toch denkt Christophe nog
niet aan stoppen: “Mijn zoon zette twee jaar
geleden zijn eerste stappen op de werkvloer.

“Ik ben vrij zeker dat hier geen drie-assige
machines of draaibanken meer binnen zullen
komen”, begint Grammens. “Dat is volledig
verleden tijd. Niet alleen hier, maar in de
volledige sector.” De toekomst van die sector
ligt volgens zowel Mecamar als Germond wel
in de hightechmachines en de automatisatie
van die machines en de productie. “Onze
leveranciers, Doosan en Ibarmia, leveren
ondertussen ook vijfassige machines en zij
moeten ook mee evolueren met de markt. We
evolueren steeds meer richting multifunctionele
toestellen”, bevestigt Grammens. Dhont vult
aan: “Het wordt allemaal complexer en
complexer, maar de software wordt ook
steeds slimmer en computers kunnen nu al
tijdelijk overnemen. Daarnaast is het steeds
moeilijker om geschoold en geschikt personeel
te vinden, dus moeten we dat opvangen door
te automatiseren.”

Visie zoon

Acht maanden geleden investeerde zoonlief in
nieuwe programmeersoftware om Mecamar
richting de toekomst te duwen. “En ik geef
eerlijk toe, dat ik de impact van zo’n CADCAM systeem totaal onderschat heb”, bekent
Dhont. “Eerst maakte ik mij wat zorgen omdat
zijn visie volledig anders is dan die van mij,
maar als ik nu zie wat voor gigantisch voordeel we uit die software halen, dan kan ik niet
anders dan meegaan in zijn gedachtegang.
De keerzijde van die medaille is natuurlijk dat
ook de allernieuwste hardware nodig zal zijn
om alles te laten renderen. Ik heb met andere
woorden opnieuw een zwaar investeringsprogramma klaarstaan, maar ik weet al in
welke machines ik de komende drie jaar zal
investeren.” 

Vijftig jarig bestaan

Mecamar investeerde voortdurend, en dat
zeker wanneer het vijftigjarig bestaan er in
2016 aankwam. De zaakvoerder besliste dat
het bedrijf er volledig moest staan op die
speciale dag en lanceerde een nieuwe investeringsgolf. “We hebben een hal en een
bijgebouw bijgezet, een ondergrondse verdieping gecreëerd, sociale ruimtes en een vergaderzaal voorzien, nieuwe burelen en een
vernieuwde parking toegevoegd”, somt Dhont
op. “De elektriciteit bleek dan ook verouderd,
dus lieten we overal nieuwe laagspanning
installeren. Er kwam een nieuwe hoogspanningscabine, overal werden nieuwe persluchtleidingen aangebracht, de lampen werden
door ledverlichting vervangen en ook de werkbanken werden vernieuwd.” Daar bleef het
echter niet bij. De ambitieuze zaakvoerder
veranderde zijn volledige infrastructuur en liet
zijn volledig machinepark herschikken.
“Gelukkig konden we daarbij op de hulp van
Germond rekenen. Gedurende anderhalf jaar
werden machines uitgebroken en verplaatst
terwijl de productie bleef draaien. Alle gelijk-

Christophe Dhont investeert voortdurend in zijn machinepark en rekent daarvoor op Germond en
vooral de Doosan-machines die zij aanleveren

