
VACUÜMHEFFERS
FEZER  is  al  drie  generaties  lang  een
van de leiders op het gebied van vacu-
ümbehandelingstechnologie,  met  een
uitstekende reputatie. Dankzij FEZER kan
iedereen  snel  en  gemakkelijk  zijn  pro-
ductieprocessen  vereenvoudigen  en
beveiligen met innovatieve en ergonomi-
sche systeemoplossingen.
Fleetwood  gaat  met  u  persoonlijk  in
gesprek  om  samen  op  zoek  te  gaan
naar  de  geschikte  oplossing.  "FEZER
laat toe om altijd een optimaal systeem
te bepalen,  aangezien  ze beschikbaar
zijn in om het even welke configuratie:
de vacuümheffers van FEZER kunnen bij -

voorbeeld worden bevestigd  aan  vaste
zuilen, muur- of plafondconsoles, of sys-
temen in een spoorgeleiding."
"Als een van de pioniers in vacuümhef-
technologie, heeft FEZER steeds resoluut
gekozen voor innovatie en ontwikkeling.
Dat heeft gezorgd voor systeemoplossin-
gen  voor  de  meest  uiteenlopende  toe-

passingen en materialen, van 30 kg tot
meer dan 40 ton", aldus Klaas Lecluyse,
CEO bij Fleetwood.

MARKTLEIDER IN FINEERPERS
Joos is al generaties lang een referentie op het
gebied van fineerpersen. "Het is bij Joos altijd
al een basisprincipe geweest om kwaliteit te

Wie Fleetwood wil leren kennen, moet 

kijken naar de producten die verdeeld 

worden. Zo is er duidelijk een grote 

focus op topkwaliteit te merken, met 

daarbij veel aandacht voor ergonomie. 

Dat uit zich op diverse manieren.
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ontwikkelen,  produceren en  leveren",  vertelt
Klaas Lecluyse.
Mede daarom is het Duitse bedrijf een van
de marktleiders met de fineerpers. "Joos biedt
bovendien ook persoonlijk klantenadvies, dat
gaat van het ontwerp tot de implementatie en
inbedrijfstelling, en dat voor zowel individuele
machines als voor complexere systeemoplos-
singen."
"Bovendien is een bijkomend voordeel aan
deze machines dat ze erg weinig onderhoud
nodig hebben door hun robuuste ontwerp."

WERKTAFELS ALS TOPPUNT
VAN ERGONOMIE
"Fleetwood werd in 2021 opgericht met
een specifieke focus om meer ergonomie

in de werkplaats te kunnen brengen. De
vacuümhefapparaten  van  FEZER  passen
bijvoorbeeld perfect in die filosofie, maar
ook de innovatieve  werkplaatsconcepten
van R. Beck passen naadloos in dat ver-
haal."
"De oprichter,  Reinhold Beck, was er  al
van in het begin van overtuigd dat werk-
processen efficiënter,  zuiniger én veiliger
konden worden gemaakt."
Het  basisidee  was  even  eenvoudig  als
doeltreffend: werktafels die in de hoogte
verstelbaar  zijn.  "Met  die  tafels  kun  je
rekening houden met je eigen grootte als-
ook  met  de afmetingen en  positionering
van de werkstukken."
Het  aanbod  is  groot:  heftafels,  rol-  en

meetbanen, handelingsapparaten, zagen,
lijmpersen … R. Beck biedt vandaag een
breed scala aan machines, waarbij ergo-
nomie een belangrijke rol speelt.

PERSOONLIJK ADVIES
Fleetwood  onderscheidt  zich  door  een
persoonlijk contact en advies, geënt op
een  jarenlange  ervaring  in  de  sector.
Klaas  staat  steeds  voor  u  klaar  om
samen op zoek  te  gaan naar  de  opti-
male  oplossing  van  uw  probleem.
"Daarvoor  ga ik  gericht  op  zoek  naar
een oplossing voor de klant; elke klant
is immers een referentie voor Fleetwood.
Het  zorgt  er  bovendien  ook  voor  dat
Fleetwood  het  aanbod  kan  verbreden
met  andere  partners  of  met  producten
onder het eigen label."
Daarnaast  houdt  Fleetwood  de  vinger
aan  de  pols  met  een  website  die  op
regelmatige basis geüpdatet  wordt  met
berichten van nieuwe referenties en toe-
passingen.
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