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BMC
BMC voert sinds zijn oprichting 
zowel herstellingen als constructie- 
en onderhoudswerken uit. Met 
een flexibel team staat het bedrijf 
zijn klanten ook bij wanneer een 
personeelstekort of een defect of 
een panne zich voordoet. BMC 
startte met vijf personeelsleden, 
vandaag zijn er 22 mensen aan 
de slag bij BMC. 
Het werknemersbestand bestaat 
uit gemotiveerde en professionele 
werfleiders, metaalbewerkers, 
constructeurs, onderhouds-
mechanici en ander technisch 
personeel. 

Eigen atelier
BMC beschikt over een eigen 
atelier, waar alle metaal-
bewerkingen, nodig voor 
depannages, revisies en spoed-
interventies, uitgevoerd kunnen 
worden door eigen, ervaren 
personeel. Daarbij gaat het om 
zaken als:
•draaien, frezen, lassen, 
plooien, snijden, rollen ...;

•metaal-, las- en constructiewerk;
•aandrijf- en keertrommels 
op maat;

•transportsystemen (ontwikkeling 
in samenwerking met 
transportbandenspecialist MBS);

•revisies en herstellingen van 
hydraulische en pneumatische 
componenten, pompen en 
vijzels, oplassen van assen, 
aanpassen en verbeteren van 
bestaande installaties en 
herstellingen van beschadigde 
onderdelen.

Ook de technische tekeningen 
voor de benodigde stukken 
worden door BMC zelf gemaakt.

Ondersteuning en onderhoud
Naast herstellingen en constructie, 
voert BMC ook preventief 
onderhoud uit bij bedrijven. 
Dankzij die tijdelijke of lang-
durige ondersteuning van het 
technische personeel van de klant 
wordt de continuïteit van het 
productieproces gegarandeerd en 
wordt er bovendien kosten-
besparend gewerkt. De BMC 
professionals vervoegen de 
onderhoudsafdeling van het 
bedrijf, daarbij geruggensteund 
door het eigen atelier dat de 
voorbereidende werken voor zijn 
rekening neemt. 

BMC voert de volgende 
opdrachten uit:
• technische ondersteuning voor 
(elektro)mechanische taken;

•uitvoeren van periodiek 
onderhoud;

•werken in het kader van de 
beveiliging van machines en 
productielijnen;

•demontage, verhuizing en 
montage van machines.

OVERNAME DOOR MBS
Het Beverse metaalbedrijf werd 
een drietal jaar terug over-
genomen door MBS Group. “Een 
van de belangrijkste argumenten 
pro de overname was de vraag 
die kwam vanuit de MBS klanten 
zelf”, vertelt commercieel direc-
teur, Olivier Myngheer. “Ze 
zochten, naast de installatie-
diensten die MBS aanbiedt voor 
transportbanden, ook nog een 
partner voor metaalconstructies, 
herstellingen en onderhoud.”

SYNERGIE MBS – BMC
Na de opname van BMC in de 
MBS familie ontstond er een sterk 
samenwerkingsverband tussen de 
twee bedrijven. “Omdat de 
overname van een service- en 
onderhoudspartner voor metalen 
constructies er kwam vanuit de 
vraag van onze klanten, vonden 
we samen snel een manier van 
werken”, zegt Myngheer. “Een 
groot aandeel van de bestaande 
klanten van MBS wordt voortaan 
ook technisch ondersteund door 
BMC. Aanpassingen, uit-
breidingen en beveiligingen 
van transportsystemen, dat zijn 
opdrachten die perfect door BMC 
uitgevoerd kunnen worden. De 
knowhow van beide bedrijven 

wordt voor dergelijke opdrachten 
optimaal aangewend. Vandaag 
situeert de ondersteuning zich 
vooral in Oost- en West-
Vlaanderen. Maar na onze 
acquisitie van het Waalse TGS 
vorig jaar zal BMC ook service 
en onderhoud aanbieden in heel 
België.” 

Locatie
Zowel MBS als BMC bevindt zich 
in Roeselare-Beveren, en dat biedt 
uiteraard grote voordelen. Te 
herstellen stukken zijn snel in het 
BMC atelier en deze en nieuwe 
stukken, nodig voor (spoed)inter-
venties, worden via de MBS 
montageploegen snel geleverd en 
geïnstalleerd bij de klant.

ADVERTORIAL

MBS GROUP: 
MEER DAN TRANSPORTBANDEN
BMC LEVERT SERVICE IN CONSTRUCTIE EN ONDERHOUD

MBS Group is meer dan enkel transportbanden-

specialist. Naast het in 2010 overgenomen TGS, waar-

door MBS een nationale speler werd op het vlak van 

transportbanden, heeft het ook BMC (Beverense Metaal 

Constructie) in zijn groep zitten. BMC is een bedrijf dat 

herstellingen, constructie en onderhoudswerken 

uitvoert. Daarvoor heeft de Roeselaarse onderneming 

een eigen atelier waar alle metaalbewerkingen voor 

depannages, revisies en spoedinterventies uitgevoerd 

kunnen worden. Bovendien biedt BMC ook personeel 

aan voor langere tijd ter ondersteuning van technische 

diensten van bedrijven. Door de synergie met BMC kan 

MBS Group een totale service aanbieden. 
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