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wie zijn wij - qui sommes-nous

LIMEPARTS, efficiëntie troef!

Wat hebben machinebouwers, verlich-

tingsfabrikanten en meubelproducen-

ten met elkaar gemeen? Ze rekenen 

allemaal op de kwaliteit van hun toele-

verancier om hun rendement te verho-

gen.

Limeparts, een one-stop-shop voor 

de maakindustrie en de bouwsector, 

biedt een totaalservice van engineering 

tot geassembleerde eindproducten en 

halffabricaten. Het bedrijf uit Genk is al 

meer dan 25 jaar specialist op het vlak 

van enkelvoudige en samengestelde 

plaatwerkproducten, zoals stuurkas-

ten, armaturen en behuizingen voor 

machines en compressoren. Het klan-

tenbestand oogt bijzonder divers: van 

machinebouwers tot bouwonderne-

mingen met nood aan maatwerk. 

“De industriële sector in ons land staat 

onder druk”, weet Koen Vandersmis-

sen, CEO van Limeparts. “Daarom 

kiezen steeds meer bedrijven ervoor 

om alles wat niet tot hun corebusiness 

behoort uit te besteden. Dat is vaak 

efficiënter dan het zelf te doen. Voor 

Limeparts is plaatbewerking een kern-

competentie en is het een one-stop-

shop met slechts één aanspreekpunt. 

Dat zorgt voor de volledige productie, 

procescontrole en logistieke afhande-

ling, zodat ook transportkosten tot een 

minimum beperkt blijven.”

Engineering vormt één van de grootste 

troeven van Limeparts. “We produce-

ren en plaatsen al jaren gevelcassettes 

voor de bouwsector”, vervolgt Koen 

Vandersmissen. “Om die projecten 

tot een goed einde te brengen en kort 

op de bal te spelen is een sterk uitge-

bouwde engineering afdeling cruciaal. 

En dat biedt uiteraard ook voordelen 

voor onze toeleveringsactiviteiten. We 

nemen een productietekening nooit 

zomaar over, maar onderzoeken altijd 

eerst wat de klant juist nodig heeft en 

wat de exacte functie van het product 

is. Onze opdrachtgevers zijn zelf niet 

altijd goed op de hoogte van de vele 

mogelijkheden van plaatbewerking. 

Daarom leveren wij die toegevoegde 

waarde in hun plaats.”

Vital Vangompel, Area Sales Manager 

Subcontracting bij Limeparts, beves-

tigt: “Wij gaan altijd rechtstreeks in 

gesprek met de technische mensen 

van onze klanten. Zo begrijpen we 

precies wat ze nodig hebben en kun-

nen we het product zo kosten-efficiënt 

mogelijk ontwikkelen. Dat gebeurt 

op diverse manieren. We kunnen een 

product anders opbouwen, het aantal 

lasbewerkingen beperken of de geo-

metrie aanpassen in functie van het 

transport. Daarbij dragen we telkens 

de volle verantwoordelijkheid over het 

eindresultaat. Heel veel bedrijven zoe-

ken die technische steun. En dan zorgt 

onze jarenlange ervaring uiteraard voor 

het nodige vertrouwen.”

Van coil tot afgewerkt pro-
duct

In de productiehal van meer dan 1200 

m² integreert Limeparts alle mogelijke 

productiestappen: snijden en perfo-

reren, buigen (met een kantenbank of 

panel bender), lassen (MIG en TIG), 

polieren en slijpen, poederlakken en 

ten slotte de na-montage waarbij nog 

de meest uiteenlopende handelingen 

uitgevoerd kunnen worden, zoals het 

aanbrengen van blindklinkmoeren, 

isolatie en eventueel ook gezeefdrukte 

labels. 

Limeparts koopt geen platen aan, 

maar gebruikt altijd coils van alumi-

nium, staal of verzinkt staal om beter 

te waken over de kwaliteit en alle pro-

cesparameters te controleren. Lime-

parts gaat ook prat op zijn na-service. 

Na de opstart van een project worden 

lead times afgesproken om de toe-

levering optimaal in te passen in het 

productieproces van de klant. Dat kan 

sterk variëren, van enkele weken tot 

amper twee of drie dagen. Indien nodig 

worden bepaalde producten op voor-

raad gehouden. Dat is ook waarom 

Limeparts enkele jaren geleden nog 

zwaar geïnvesteerd heeft in een ERP 

(Enterprise Resource Planning) sys-

teem. Alle diensten zijn digitaal gekop-

peld, van aankoop tot productie en 

voorraadbeheer, hetgeen zorgt voor 

optimale proces flows.

Limeparts behaalde onlangs als eerste 

fabrikant in België een CE-certificaat 

voor zijn cassettegevels. En in 2013 

reikte VOM vzw het eerste QUALIS-

TEELCOAT-label uit aan het bedrijf 

- iets waar CEO Koen Vandersmissen 

nog altijd fier op is. Door te pionieren 

met labels als QUALICOAT en QUA-

LISTEELCOAT heeft Limeparts in het 

verleden al aangetoond dat ze de lat zo 

hoog mogelijk leggen en dat ook in de 

toekomst willen blijven doen.
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