
WWW.HACOTRADING.BE For Impressive Performances

Wenst u nu reeds informatie over een bepaald product dan horen wij dat graag. Contacteer ons via ons 
contactformulier of bel onze vertegenwoordigers. Breng ook zeker een bezoek aan onze website voor een zicht 
op ons ruime gamma.

1. AKRON 1440 MET AIR FORCE TECHNOLOGIE

2. B SOLID: HET NIEUWSTE SOFTWARE PAKKET VAN BIESSE

3. WINSTORE: HET NIEUWE PLATENMAGAZIJN VAN BIESSE

4. MECAL: ONS NIEUWSTE TOPMERK IN ONS GAMMA

5. HET MODERNSTE RAMENCENTER OP DE MARKT

5 TOP INNOVATIES! VIDEO 2013 WIN 10 DEWALTS!

Haco Trading zet de 
poorten van zijn meer dan 
3.000 m² grote showroom 
wagenwijd open. 

Kom langs voor een hapje 
en een drankje en ontdek 
ons innovatieve gamma met 
doorlopend demo's!

Johan Duyvejonck
GSM: 0475/71/05/09

Jacques Van Hasselt
GSM: 0475/ 47/36/76

Michael Santy
GSM: 0473/52/04/32

Jean-Michel Grulois
GSM: 0474/26/08/02

Kurt Meesschaert
GSM: 0475/47/36/67

Hogeschuurstraat 2| 8850 Ardooie | België | T  051 74 64 54 | E-Mail: info@hacotrading.be | 20-23 november!

OPENDEURDAGEN!

KLIK HIER!

20-23 NOVEMBER
10-18 U (VRIJDAG: TOT 22U!)

https://www.youtube.com/watch?v=LnuJI2tOouI
http://www.hacotrading.be/nl/Home/Index/17630/win-10-dewalts-
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NIET TE MISSEN INNOVATIES

BIESSE

BIESSE

BIESSE

MECAL ALUMINIUM 

Akron 1440 met AirForce technologie

bSolid

Winstore

Officiële verdeler!

Meer info!

Bekijk de video!

Bekijk de video!

Download de brochure!

Kantenlijmer met de revolutionaire AirForce technologie die het toelaat om kantmateriaal via 
warme lucht en zonder toedoen van lijm , naadloos aan het paneel te bevestigen. Dit resulteert 
in een optimale hechting die volledig water bestendig is en ten opzichte van lasertechnologie 
niet alleen goedkoper is maar ook 100% zijn kleur blijft behouden.

Dit nieuwe softwarepakket van Biesse laat toe uw 3 tot 5-assige machine aan te sturen, dit zowel 
in 2D als in 3D. De programmatie van complexe onderdelen in bSolid is eenvoudig door het erg 
grafische karakter. De 3D simulatie is erg krachtig en u ziet meteen hoe uw werkstuk er finaal zal 
uitzien. Het aankopen van dure software voor het aansturen van 3D tekeningen is verleden tijd!

Biesse heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in zijn automatisch platenmagazijn en het 
resultaat mag gezien worden. De geboorte van het Winstore magazijn is een feit. Deze projecten 
worden op vraag van de klant op maat geleverd, al is er ook de standaard opstelling waarvan de 
prijs een grote troef is.  De implementatie van uw machine in dit geheel geeft een meerwaarde 
aan uw bedrijf.

Het is ons een grote eer u aan te kondigen dat wij vanaf heden officieel verdeler zijn van het 
internationale topmerk Mecal. Onze doelstelling is om u op ieder moment de beste machines 
te kunnen aanbieden, daarvoor schuimen wij dagelijks de markt af op zoek naar de nieuwste 
innovaties en sterke partners waarmee wij u, onze klant, net die extra voorsprong geven op uw 
concurrentie. 
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http://cms.digisecure.be/CMS_pictures/hacotrading/2013426153737506_biesse_air-force_system_eng.pdf
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http://cms.digisecure.be/CMS_pictures/hacotrading/2013426153737506_biesse_air-force_system_eng.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=yBaNPoGfMpk
https://www.youtube.com/watch?v=8CIqaFoJunA&feature=youtu.be
http://cms.digisecure.be/CMS_pictures/hacotrading/2014827155558948_gbr_company_profile_gbr.pdf
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HET BIESSE GAMMA

CNC BEWERKINGSCENTRA

VIET SCHUURMACHINES

Nieuw: Setup Assistant (video)

Nu ook binnen de  Biesse groep
• Type S211, schuurmachine van 1100mm breed, rol + combi uitvoering.
• Type S1-223 Schuurmachine van 1300mm breedt, rol + combi met twee 

motoren en pneumatische schuurschoenen.

    Bekijk de video!

Bekijk de video!

• Rover K met bSolid, horizontale freesmotor, werkveld van 3200 op 1260,...
• Rover AS 3 of 4-assig gestuurde CNC, BiesseWorks  werkveld 3200x1300,...
• Rover A 1632 5-assig gestuurde CNC, bSolid 3D CAD CAM, Setup Assistant,...
• Skipper v31 Vertikale CNC machine met minimale plaatsinname in uw werkhuis.

Nieuw hier is de ontwikkeling van de handige Setup Assistant waardoor het plaatsen van uw 
zuignappen uiterst eenvoudig is geworden.

             Bekijk de video!

SOFTWARE
TopSolid, Widooca
Naast bSolid ook doorlopende demonstraties van onze partners TopSolid en WiDooCa!

             Bekijk de video!
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https://www.youtube.com/watch?v=yRf41DKghNY#t=32
https://www.youtube.com/watch?v=kOzoFbE13VY&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=Fb8ONb4GSu8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8vvYRmLNSB8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q2GyZKiDTtg&feature=youtu.be
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HET BIESSE GAMMA

KANTENLIJMERS

OPDEELZAGEN

BOOR EN DEUGEL MACHINE

Zowel manueel als volledig automatisch gestuurd

Omal

Sektor 450 Twin Pusher Machine uitgerust met Twin Pusher systeem zodat uw 
zaagwerk tot 25% efficiënter kan verwerkt worden. 

Velox 1300: Bespaar tijd met uw horizontale 
boringen en het plaatsen van deugels in uw 
plaatwerk.

Bekijk de video!

Bekijk de video!

Bekijk de video!

• Akron 1310 Manueel gestuurd (brochure)
• Akron 1320 Manueel gestuurde versie (brochure)
• Akron 1330 Volledig automatisch gestuurd (brochure)
• Akron 1440 Volledig automatisch gestuurd met AirForce technologie en met retoureenheid

Bekijk de video! Bekijk de video!
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https://www.youtube.com/watch?v=E3ggcEomvow
http://www.youtube.com/watch?v=nBE6pCDNrr0
http://youtu.be/tIwtIWZAp40?list=PLFACFC88E88199F85
https://www.youtube.com/watch?v=tAxosx847V4&index=7&list=PLFACFC88E88199F85
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https://www.youtube.com/watch?v=UjbSebc3o-Q&feature=youtu.be
http://cms.digisecure.be/CMS_pictures/hacotrading/2013425132549508_brochure_akron_1300_series_en-fr-de.pdf
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ONZE KLASSIEKERS

KLASSIEKE MACHINES

TAWI HEFTOESTELLEN
De originele vacuümheffer
VacuEasylift, de originele vacuümheffer, is geschikt voor het ophijsen van zo goed als 
alle lasten tot 270 kg. Het gemak aan deze toestellen is dat u uw lasten in één beweging 
kunt tillen, roteren, verplaatsen en laten dalen. 

Meer info!

Bekijk de video!

• Paneelzagen
• Freesmachines
• Schaafmachines
• Vlak vandikte
• Pennenbank
• Lintzagen
• Afkortzagen
• 4-zijdige schaafmachines
• Combinatiemachines
• Persen: warm/koud/membraan,...
• ...
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http://www.hacotrading.be/nl/OnzeProducten
http://www.youtube.com/watch?v=NkMs_1hqmUI
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BIO4HEATING OPLOSSINGEN

BIO4HEATING 

GENIET VAN EEN HEERLIJK PAK FRIET EN EEN TOP-ACT

Gratis uw bedrijfsruimte verwarmen!

Geniet zoals jaarlijks van een heerlijk pak friet en drink op uw gemak iets aan onze bar. 
Vrijdagavond staat ook een top-act gepland! Laat u verrassen!

              Meer info!

Het gamma van bio4heating bestaat uit allerhande machines die uw restafval omzetten naar 
biomassa, aangevuld met kachels voor de verbranding hiervan.
Ontdek al onze nieuwe modellen brekers, brikettenpersen, heteluchtkachels en professionele 
biobrandstof systemen.

       Meer info!       Meer info!
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http://www.bio4heating.com/nl/producten/breker
http://www.bio4heating.com/nl/producten/brikettenpers
http://www.bio4heating.com/nl/producten/bio4heating-aanvoerautomaten
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ONS CONTACTFORMULIER

HACO TRADING NV

HOGESCHUURSTRAAT 2

8850 ARDOOIE

TEL: 051 74 64 54 

FAX: 05174 69 87

MAIL: INFO@HACOTRADING.BE

BRENG OOK ZEKER EEN BEZOEK AAN DE SITE VOOR EEN ZICHT OP ONS RUIME GAMMA.

WWW.HACOTRADING.BE

Wenst u nu reeds informatie over een bepaald product dan horen wij dat 

graag!

Omdat een goede opleiding een positieve invloed heeft op een vlotte en foutloze 
productie enerzijds, maar ook op een langere levensduur van de machine anderzijds, 
kan er voor elk type machine een opleiding georganiseerd worden.  Via het Opleiding-
Centrum Hout kan u in aanmerking komen voor de sectorale voordelen (financiële 
ondersteuning op de opleidingskost én op de loonkosten).

Wij beantwoorden graag al uw vragen m.b.t. opleidingen (op externe locaties of 
On-the-Job trainingen, ….)., maar ook m.b.t. mogelijke tussenkomsten vanuit het 
ErvaringsFonds op onze OCH-stand tijdens de opendeurdagen.

OPLEIDINGSCENTRUM HOUT 

VZW AANWEZIG!

Het OpleidingCentrum Hout vzw 
en Haco werken reeds lang samen 
voor machine
opleidingen.
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http://www.hacotrading.be/nl/Contact
http://www.hacotrading.be

