
Nog niet zo lang geleden verkocht Eckert, in samenwerking met Laspartners Multiweld, haar 1500ste 
snijtafel aan Smet Group. Smet Group is gelokaliseerd in Dessel, België. Het model dat bij het bedrijf 
is geïnstalleerd, is de Sapphire: een snijtafel voorzien van de laatste technologieën op het gebied van 
plasmasnijden. Laspartners Multiweld sprak met Tom Van Den Langenbergh, hoofd werkplaats van het 
‘Atelier’ (werkplaats, ook wel atelier in België genoemd), waar het onderhoud wordt gedaan van alle 
machines en apparatuur die door Smet Group in gebruik zijn. Van Den Langenbergh onderhoudt de com-
municatie tussen de werkplaats, het kantoor en de directie én is tevens eindverantwoordelijk voor al het 
werktuig dat de werkplaats weer verlaat.

‘Nieuwe messen snijden 
scherp’ 
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Smet Group, ruim 100 jaar ervaring
Smet Group is een organisatie die al meer dan honderd 
jaar bestaat, opgericht in 1900. Het bedrijf begon met 
het boren van drinkwaterputten. In essentie houdt Smet 
Group zich nog altijd bezig met boringen, maar tegen-
woordig omvat Smet Group een veel breder spectrum, 
met zes dochterondernemingen: Smet-Boring nv, Smet 
Pile nv, Smet-Tunneling nv, Smet GWT Europe nv, Smet 
-F&C nv en Smet Group Overseas nv. 

Smet-Boring nv is gespecialiseerd in boringen, heeft 
een eigen werkplaats en verzorgt alle administratie van 
Smet Group. Smet-F&C nv is gespecialiseerd in  fun-
dering. Smet Pile nv richt zich op zijn beurt weer op 
grondverdringende werkzaamheden. Smet GWT Europe 
nv specialiseert zich in boor, bemaling en waterbehan-
deling, Smet-Tunneling nv realiseert tunnelboringen en 
Smet Group Overseas nv richt zich op alle overzeese 
activiteiten. Iedere onderneming heeft een eigen spe-
cialisatie die uiteenloopt van rioolzuiveringsinstallat-
ies tot het maken van funderingen voor gebouwen. 

Dankzij de naam die Smet Group in zijn bijna hon-
derdtwintig jarige bestaan heeft weten op te bouwen, 
hebben zij aan een groot aantal projecten mogen werk-
en. Daaronder valt een 1.060 meter lange microtunnel 
voor een LNG terminal op de Rotterdamse Maasvlakte. 
Een serieuze onderneming waarbij de grenzen van de 
techniek werden opgezocht, dankzij de lengte, een max-
imale diepte van 33 meter onder de zeespiegel en hel- 
lingen van maar liefst 13%. 

Groei
Dankzij de toenemende ontwikkeling van zowel markt 
als economie, is Smet Group behoorlijk aan het groeien. 
Meer werk leidt tot meer orders, waardoor de produc-
tiviteit moet worden opgeschroefd. Nieuwe werknemers 
aantrekken is daarbij een must. Sinds januari 2019 zijn 
al een negentigtal nieuwe mensen aangenomen. Smet 
Group heeft nu meer dan 500 mensen in dienst. Maar 
met werknemers alleen redt een organisatie als Smet 
Group het niet. Het machinepark moet optimaal kunnen 
draaien en -waar nodig- worden uitgebreid om de toene-
mende vraag vanuit de markt te kunnen beantwoorden.  
Dat het goed gaat met Smet Group en de markt, bewees 
het bedrijf recentelijk nog. Met drie contracten wist de 
organisatie een halve jaaromzet binnen te slepen. De 
boorspecialist won een aanbesteding van het Antwerpse 
havenbedrijf voor de Vierde Havendonk. Daarbij dienen 
verstevigingen van funderingen en baggerwerken plaats 
te vinden. Zo kan de in 1932 aangelegde, bijna anderhalf 
kilometer lange- en 300 meter brede kademuur, verste-
vigd worden. Smet Group zal hierbij gebruik maken van 
een nieuw ontwikkelde boor- en funderingstechniek, die 
sneller en prijsgunstiger is én een betere kwaliteit levert 
dan met de huidige technieken wordt gerealiseerd. 

Via een aanbesteding heeft Smet Group onlangs een 
opdracht voor een zogenaamd wolkbreuk-project in Ko-
penhagen gekregen. Binnen dit project wordt ingespeeld 
op klimaatveranderingen. Als gevolg van klimaatver-
anderingen kunnen fikse regenbuien ontstaan. Bij het 
wolkbreuk-project worden ondergrondse bouwputten 
gemaakt met een bergingsriool om het regenwater te 
kunnen verwerken. Als laatst won Smet Group een groot 
tunneling contract voor de boring van rioleringen en col-
lectoren in Genève, Zwitserland. 

Toenemende vraag uit de markt, zorgt bij Smet Group 
automatisch voor meer snijwerk. Echter ontstonden 
steeds vaker problemen vanwege de oude, inmiddels 
gebrekkige snijtafel die in werking is. De snijtafel was al 

www.lpmw.nl

Laspartners Multiweld BV • T +31(0)88-6641777 • E info@lpmw.nl

8



Eckert is een organisatie die gespecialiseerd is in 
CNC cutting machines. Het bedrijf begon in 1990 
en het hoofdkantoor is gevestigd in Legnica, Po-
len. Innovatie is de filosofie van Eckert, met meer 
dan 25 jaar ervaring in de snijmachine-industrie. 
Dankzij vier fabrieken verspreidt over 25.000 vier-
kante meter, zijn zij in staat om tot wel 30 snijma-
chines per maand te produceren. Eckert biedt vier 
verschillende technieken op het gebied van snijden 
aan: laser, plasma, water en zuurstofsnijden. De 
machines zijn daarbij custom-made naar de 
specifieke wensen van de klant.
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meer dan vijftien jaar in gebruik en gedateerd. Hierdoor 
werd de snijtafel steeds vaker getroffen door manke-
menten en storingen. Er worden geen onderdelen meer 
voor geproduceerd en standaard snijwerk werd zelfs 
noodgedwongen uitbesteed. Het was duidelijk: er moest 
een nieuwe snijtafel komen. Smet Group nam contact 
op met Laspartners Multiweld om te inventariseren naar 
mogelijke oplossingen. Uiteindelijk werd Van Den Lan-
genberg  enthousiast van de snijtafels van Eckert.

De voordelen 
Waarom Eckert? Dat wilde het management van Smet 
Group graag weten. De directie werd overtuigd met de 
feiten: het rendement, de snelheid, de capaciteit, kwa- 
liteit én nauwkeurigheid zijn allen aanzienlijk beter in 
vergelijking met concurrerende merken, alsook de oude 
snijtafel. De tafel is tevens groter dan zijn voorganger. 
Op de oude tafel waren hulpstukken nodig om grote pla- 
ten te snijden, dat is met de tafel van Eckert niet meer 
nodig. Een ander voordeel van de snijtafel is de rookaf-

zuiging. Eckert maakt gebruik van een speciale afzuig-
ingsinstallatie. De rook die vrij komt wordt met kleppen 
onder de tafel plaatselijk weggezogen. De rookontwik-
keling is dus  minimaal, wat als belangrijk punt werd 
meegenomen met het oog op de gezondheid van de me-
dewerkers in de werkplaats.

En dus werd het proces in gang gezet om de Eckert tafel 
en de specifieke wensen van Smet Group uit te voeren. 

Er is van te voren goed nagedacht en zowel door Eckert, 
Laspartners Multiweld en Smet Group op locatie gekeken 
en gesproken over de toekomstige plek van de tafel.

Sciencefiction
Dankzij het hoge rendement van de Eckert snijtafel hoef-
de het snijden van werkstukken niet langer uitbesteed te 
worden. “De snelheid is echt ongelofelijk,” zegt Van Den 
Langenbergh. De vorige snijtafel was autogeen, maar 
plasmasnijden is een stuk sneller. De tafel wordt voor 

uiteenlopende doeleinden gebruikt, vooral grote oplagen 
standaardstukken met dezelfde maten. Van Den Langen-
bergh: “We maken onderdelen voor boorbeitels, slijtdelen 
en tussenstations van horizontale boormachines. We zijn 
nu actief bezig met het reviseren van boormachines, heel 
het chassis wordt daarbij uitgesneden. We kunnen er van 
alles mee snijden, zowel staal als RVS.” Van Den Langen-
bergh: “We hebben een gigantische stap gemaakt door 
zo’n geavanceerde tafel aan te schaffen. Van een ouder-
wetse snijtafel naar Eckert, dat is haast sciencefiction.”

1500ste snijtafel 
De nieuw geïnstalleerde snijtafel zorgde bij Smet Group 
voor de nodige vreugde op de werkvloer. Dat was echter 
niet het enige wat er te vieren viel. De snijtafel was namelijk 
het 1500ste, door Eckert geproduceerde exemplaar. Het 
jubilaris model: de Sapphire. Smet Group werd daarom 
in het zonnetje gezet. De organisatie mocht met een del-
egatie op uitnodiging van Eckert naar Polen afreizen voor 
de viering van deze speciale mijlpaal op het hoofdkan-
toor van Eckert. Samen met verschillende distributeurs, 
leveranciers en VIPS maakten zij er een groot feest van. 

Ben je na het lezen van dit artikel ook geïnteresseerd 
geraakt in een Eckert snijtafel en wil je meer informatie 
over de mogelijkheden? Dat kan! Bel ons op: +31(0)88-
6641777 of mail: info@lpmw.nl. Bezoek www.smet-
group.be voor meer informatie over de oplossingen die 
Smet Group te bieden heeft. 


