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16.000 motoren op voorraad
voor onmiddellijke levering bij Focquet

Familiebedrijf
met 125 jaar knowhow
in de industriële sector

“SA Focquet”, oorspronkelijk “Etablisse-
ments Charles Focquet & Cie NV”, werd
in 1892 opgericht met als doel de aan-
koop, de verkoop en de verhuur van
stoommachines, gasmachines en elek-
trische generatoren. De activiteiten
waren toegespitst op België en Belgisch
Kongo, maar ook op andere landen zoals
Egypte.

Vanaf de jaren 1950 kwam de nadruk te
liggen op het reviseren van elektrische
machines en verwierf het bedrijf brede
bekendheid in vele industriële sectoren
voor zijn grote voorraad aan gereviseerde
occasiemachines.

In 1996 begon de commercialisatie van
nieuwe wisselstroom- en sleepringmotoren
onder de eigen merknaam EUROPEAN
ELECTRIC COMPANY (2•C). Deze
motoren worden voor 70% uitgevoerd
naar andere Europese landen en zelfs tot
buiten de Europese grenzen. Het pro-
ductaanbod omvat inmiddels nieuwe
gelijkstroommotoren, vermogenstrans-
formatoren, generatoren, alternatoren,
motorstarters, stroomaggregaten maar
ook elektronische motorsturingen. De
producten vinden hun afzet in de indus-
trie, bij machinebouwers, wikkelaars en
onderhoudsateliers, doorverkopers en
studieburelen.

Een beperkter deel van de omzet wordt
eveneens gerealiseerd door het service-
center voor industriële pompen, dat zijn
oorsprong vond in de begin jaren 1990
opgerichte afdeling voor onderhoud en
herstelling van Allweiler-pompen, waar-
voor Focquet het “servicecenter” werd

voor heel België tot in 2013. Sinds
2013 verkoopt Focquet ook de nieuwe
pompen van het Portugese bedrijf
EFAFLU.

Bruno Focquet en Marc Dressen

Nieuw gebouw te Gembloers

Focquet beschikt over het EN ISO 9001
kwaliteitscertificaat voor de fabricatie,
herstelling, modificatie en verkoop van
elektrische motoren en pompen.
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Verhuis van Vilvoorde
naar Gembloers

Om zijn klanten nog beter te kunnen
dienen werd de exploitatiezetel in novem-
ber 2014 verplaatst naar Gembloers. De
nieuwe site omvat een magazijn met een
oppervlakte van 5.500 m², een werkplaats
voor elektrische machines en voor pom-
pen, en burelen aangepast aan de huidige
en toekomstige noden van een groeiend
bedrijf. Dit bevestigt de grootste troef
van het bedrijf: een voorraad en een per-
soneelsbestand om snel in te spelen op
de behoeften en snel te leveren aan de
klanten.

De CEO Bruno Focquet merkt op:
“Sinds de oprichting heeft Focquet al-
tijd alles in het werk gesteld om een uit-
stekende en snelle dienstverlening aan
te bieden. Een gepersonaliseerde bena-
dering door ombouw en aanpassing van
de machines aan de klantenwensen. Ons
bedrijf biedt een totaaldienst aan, name-
lijk: verkoop-verhuur-ruil-herstelling-
terugkoop, evenals 12 maanden garan-
tie, zowel op nieuw als op gereviseerd
materiaal. Wij hebben ook de meest
competitieve prijzen, zonder in te boeten
aan kwaliteit. Aan dit doel werken we met

een sterk team van 18 personen in België
en 2 ingenieurs in Duitsland (Berlijn en
Hamburg), evenals met een partner-
netwerk in Frankrijk. Wij denken eraan
een gepersonaliseerde klantendienst ter
plaatse bij de klant uit te bouwen, om
samen beter te kunnen bepalen welke
middelen en technieken geïmplemen-
teerd moeten worden om zijn installa-
ties te optimaliseren, maar ook om con-

troles ter plaatse uit te voeren, zoals uit-
balancering, opsporing van technische
gebreken, controle van de lagers, uitlij-
ning via laser, thermografie enz.”

Geautomatiseerd beheer
van de voorraad

Focquet dankt zijn succes aan de grote
voorraad machines en zijn korte lever-
termijnen van zowel nieuwe als herstelde
machines. In de opslagplaats bevinden
zich 16.000 nieuwe en 2.000 gerevi-
seerde motoren, met kooianker of met
sleepringen, in gietijzer en in aluminium,
alsook enkele honderden transforma-
toren en autotransformatoren. Daardoor
beschikt Focquet over één van de groot-
ste voorraden van heel Europa.

“Om het voorraadbeheer te optimalise-
ren hebben we een perfecte ICT-oplos-
sing ingevoerd op basis van individuele
streepjescodering”, aldus Marc Dressen,
technisch directeur, verkoopsdirecteur
en bestuurder bij Focquet sinds 2012.
“Elke motor wordt individueel gelokali-
seerd en kan onmiddellijk gevonden
worden. Het product wordt over een WiFi
verbinding opgevolgd tot bij de factura-
tie op het ogenblik van het verlaten van
magazijn. Het opmaken van de inventa-

Herstellen van motoren

Tweedehandsmotoren bij Focquet
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ris, vroeger een titanenwerk, wordt nu
kinderspel. Dit geautomatiseerde voor-
raadbeheer stelt ons in de mogelijkheid
aan onze klanten zeer korte levertermij-
nen te kunnen aanbieden, een aanzien-
lijk voordeel ten opzichte van onze con-
currenten.”

Voorraad online

Geïnteresseerden kunnen tegen het mid-
den van 2016, na de lancering van hun
nieuwe website, online de verschillende
types motoren bij Focquet raadplegen:
kooianker, sleepringen, gelijkstroom en
eenfasig. In gietijzer of aluminium, in
IE1, IE2 of IE3. De klant zal dus de voor-

raad kunnen bekijken en de beste motor
voor zijn toepassing kiezen (technische
schema’s en gegevens), dankzij het
raadplegen van de motorfiches die aan
de beschrijving van elke motor zijn
gekoppeld.

ir. lic. Michel Tomsin

www.focquet.be

In de opslagplaats bevinden zich 16.000 nieuwe en 2.000 gereviseerde motoren


