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Het optimaliseren van de productie ge-
beurt meestal niet door een revolutionaire 
ingreep. Het is eerder een combinatie van 
verschillende stappen in juiste richting. 
Allard-Europe investeerde de voorbije ja-
ren fors om zich te onderscheiden in grote, 
zware gietstukken. In de nieuwe bedrijfshal 
waar de machinale bewerkingen moeten 
gebeuren koos het bedrijf uit Turnhout voor 
een efficiënte klimaatregeling van Colt In-
ternational. De energiezuinige werking 
stemde bijzonder tevreden.

ONDERSCHEIDEN IN FORMAAT
Allard-Europe geniet wereldwijd faam als kwali-
teitsgieterij. Die reputatie is niet op één dag ge-
bouwd, de eerste stenen werden gelegd in 1920 
toen Usines et Aciéries de la Campine ontstond. 
Een van de belangrijkste mijlpalen in de geschie-
denis was de nieuwbouw in 1983. Weg uit de 
bebouwde omgeving naar industrieterrein Veedijk 
met volledig nieuwe installaties. Ook de voorbije 
jaren investeerde het Turnhoutse bedrijf fors in 
apparatuur: een grotere giet- en hijscapaciteit, 
betere analyseapparatuur, grotere bewerkings-
machines voor gietstukken … Het toont aan dat 
Allard-Europe steeds de kaart van de kwaliteit 
trekt. Het hoeft dan ook niet te verwonderen 
dat het de eerste gieterij in de Benelux was die 
het ISO-9002 certificaat kreeg. Allard-Europe wil 
zich onderscheiden in het segment van de grotere 
en zwaardere gietstukken. Vandaag kan er tot 
40 ton in één keer gegoten worden in een zeer 
brede waaier van materialen. Technical director 
ing. Erik Smeets: “Wij willen echt een partner-
schap aangaan met onze klanten om te zorgen 
dat het gietstuk perfect wordt afgewerkt volgens 
het ontwerp van het eindproduct en voldoet aan 
alle vooropgestelde mechanische eigenschappen. 
Onze sterkte is de knowhow en expertise van onze 
mensen. Door de overname (zie kaderstuk) begint 
een nieuw hoofdstuk waarin we onze capaciteit 
gaan verdubbelen.”

STRATEGISCHE GIETPRODUCTEN
Royal IHC heeft samen met DIHAG Holding gieterij Allard-Europe overgenomen. Ze nemen 
respectievelijk een belang van 40% en 60%. Met deze overname wil IHC een betrouwbare 
toevoer voor strategisch belangrijke gietproducten realiseren en productontwikkeling verbe-
teren. Allard-Europe is gespecialiseerd in eenmalige stukken en kleine series. DIHAG opereert 
nog niet in dit segment. De deelnemende partijen verwachten een verbeterde marktpositie 
en stijgende omzet na operationele verbeteringen.

OPTIMALE KLIMAATREGELING 
IN NIEUWE BEDRIJFSHAL

NIEUWE BEDRIJFSHAL
Een van de investeringen die reeds gebeurde is 
het optrekken van een nieuwe bedrijfshal. “In to-
taal gaat het om een oppervlakte van 5.100 m²”, 
vertelt Smeets. “Hierin willen we de grote stukken 
machinaal bewerken, dus hoge poorten, grote ma-
chines en grote kranen en veel warmte en rook 
van de verspanende bewerkingen. Dat brengt 
verschillende uitdagingen met zich mee om een 
goede klimaatregeling voor onze medewerkers te 
verzekeren. Onze belangrijkste eisen waren een 
goede warmteverdeling en een energiezuinige 
werking. Van de drie partners die we contacteer-
den voor een oplossing, speelde Colt International 
het kortst op de bal. Ze brachten een goed uit-
gewerkt voorstel naar de tafel dat me overtuigde 
dat het technisch zou werken.” Colt International 
heeft al 85 jaar ervaring in ventilatie- en klimaat-
regeling. Voor Allard-Europe werden verschillende 
elementen samengebracht om een totaaloplos-
sing af te leveren.

PARTNER DIE LUISTERT
Door de belemmeringen die de kranen en de ma-
chines kunnen brengen, wordt gewerkt met twee 
decentrale groepen. Die zijn verantwoordelijk om 

een bepaald percentage van de hal van de juiste 
temperatuur te voorzien. Een constante tempera-
tuur over de gehele zone is een must om een 
goede meetnauwkeurigheid af te leveren, wat 
enorm belangrijk is in de maatvoering van de 
producten van Allard-Europe. Bijkomende modu-
lerende heaters en ventilatoren zorgen voor de 
rest. Onder het dak werd warmteterugwinning 
geïnstalleerd. Alle componenten van het sys-
teem kunnen met elkaar communiceren, zodat 
de juiste temperatuur te allen tijde automatisch 
geregeld wordt. Op het dak ten slotte zorgen de 

decentrale groep ervoor dat in de zomer verse 
lucht in de bedrijfshal binnenkomt. Smeets is bij-
zonder tevreden over de oplossing: “We kunnen 
het energieverbruik in de hal perfect monitoren. 
Op een gegeven moment leek het alsof de tellers 
niet meer werkten. Het systeem werkt echt heel 
zuinig. Doordat Colt verschillende hoogrende-
mentstoestellen afleverde die decentraal werken, 
geniet het systeem van een grote bedrijfszeker-
heid. De samenwerking liep bijzonder vlot. We 
vonden in Colt een partner die naar ons luistert 
en daarop inspeelt.”   ■

‘Op een gegeven moment 
leekt het alsof onze tellers 

niet meer werkten. Het 
systeem van Colt werkt 

echt heel zuinig’

Erik Smeets (rechts) is bijzonder tevreden over de samenwerking met Rachid El 
Arfaoui: “We vonden in Colt een partner die naar ons luistert en daarop inspeelt”

Voor een aangenaam klimaat in de hal wordt de warmte bovenaan gerecupereerd en terug in de productiehal geblazen.


