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Nieuwbouw Cadcamatic
wordt expertisecentrum
voor mechatronica
“Bouwen aan de fundamenten van de toekomst”
Over een jaar verhuist mechatronicaspecialist Cadcamatic van De
Leite in Ruddervoorde naar het nieuwe bedrijventerrein De Ringaert
langs de Roeselaarseweg in Torhout. “Onze huisvesting op vandaag
is de voornaamste rem op verdere groei”, vertellen Alexandre Rogiers
en Peter Delbecque.
"We hebben de laatste jaren de fundamenten van onze organisatie sterk
uitgebreid, om nu naar een hoger niveau
te gaan”, vertellen beide zaakvoerders.
“Als je grotere klanten of installaties
wil doen, verwachten die klanten een
bepaalde ‘body’. We hebben ons machinepark vervangen en uitgebreid, maar ook
onze competenties verruimd om grotere
onderdelen en nieuwe technologieën
mogelijk te maken. We groeiden van 14
naar 32 mensen. Al onze functies zijn nu
minstens ontdubbeld. Maar we investeerden ook enorm in het engagement
en de binding van onze medewerkers
met het bedrijf, wat ons een unieke dynamiek en een honkvast team oplevert.”
Cadcamatic rust op 3 pijlers. “Op matrijzenbouw hebben we meer mensen gezet
en er ook meer marketing rond gedaan.
Daardoor maken we steeds vaker matrijzen die anderen niet aandurven omwille
van hun grootte of complexiteit. We
zijn vooral sterk in stans- en plooiwerktuigen. Voor deze activiteit zitten onze
klanten over heel Europa, met automobiel als grootste groeisegment, naast
algemeen metaalverwerkende industrie.
Tweede pijler is de productie van precisieonderdelen, waarbij we niet mikken
op seriewerk maar in de nichemarkt
van kleinere loten (tot 500 stuks) en
prototypes zitten. Met meer mensen die
allemaal op de machine kunnen programmeren, zitten we met uitzonderlijk
korte doorlooptijden. Voor die toelevering zitten onze klanten in Vlaanderen.
In de afdeling machinebouw/automatisering zoeken we tenslotte altijd naar
die insteek in de markt waar niemand
eerder aan dacht. Van ontwerp tot mon-

tage, wij bieden een totaaloplossing op
maat voor onze klant. Met een combinatie van robotics, vision en fijnmechaniek
zijn wij een sterke speler binnen de
automatisatiewereld en de custommade
machinebouw. Dat we als eerste in België partner zijn van ABB Robotics en ook
OEM-partner worden van Siemens, tilt
de uitstraling van Cadcamatic naar een
veel hoger niveau.”
Keuze voor jongeren
Op de 1 ha industriegrond in Torhout
verrijst een fabrieksgebouw van
4.000 m2 en 2.000 m2 kantoren over

Peter Delbecque en
Alexandre Rogiers.

2 verdiepingen. Ruimte genoeg om 50
medewerkers Covid-proof te laten werken. Opvallend: de nieuwe locatie paalt
niet aan de autorijweg, maar wel aan… de
spoorlijn Torhout-Roeselare en de parallelle fietssnelweg die er straks komt.
“Dat is een bewuste keuze. We zetten al
jaren in op jongeren, onze medewerkers
van de toekomst. Zij gebruiken de trein
en de fiets. Maar onze nieuwe locatie
wordt ook een expertisecentrum waar
we onze producten en methodieken
willen etaleren, niet enkel voor onze
klanten, maar ook voor de technische
scholen waarmee we samenwerken. Zo
kunnen we jongeren terug triggeren en
aanzetten om te kiezen voor techniek. Zij
moeten er immers in de toekomst voor
zorgen dat mechatronica in Vlaanderen
nog iets te betekenen heeft.” (SD - Foto
Kurt)
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