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"Maarten Laga helpt ons niet alleen bij het uitzoeken van de juiste doelmarkten en het

positioneren van deze

nieuwe

nsportband hierin, hij ondersteunt ons tevens bij het

zoeken naar de juiste technische competenties en de nodige financiële ondersteuning
om het

p

ect tot een succes te maken." - AIex Geysen,

zaakvoerder

Geysen NV staat in voor het industrieel-technisch onderhoud van productietijnen en machines in

diverse sectoren. ln het kader van een onderhoudsproject voor een klant werd vastgestetd dat door
de vorm en systematiek van de bestaande transportbanden er vaak enorm veel onderhoud nodiq is.
Eén van de veel voorkomende probtemen met qesloten transportbanden is dat het butkmateriaaI aI eens van de band afvatt
en tussen het aandrijf- en [oopmechanisme terechtkomt. Hierdoor raakt de transportband ontreqe[d en treedt er vroeqtijdiqe

stijtaqe of zelfs totale btokkerinq van de transportband op. 0m dit te voorkomen moet de transportband reqetmatiq (preventief

)

qereiniqd worden. Dit teidt tot directe kosten, atsook tot het stitteqqen van de productie, waardoor er productietijd verloren qaat.
Daarnaast kan

-

indien het qaat om schadelijke stoffen

-

het materiaal op de qrond of in de lucht terechtkomen en zo de omqevinq

contamineren wat de veitiqheid van het personee[ in qevaar kan brenqen.
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HET IDEE
Ats op[ossinq voor de huidiqe transportbandprobtematiek,

startte Geysen

NV

met de ontwikkelinq van een nieuw

transportbandtype waarbij de loopband breder is dan de omkastinq van de band zetf en waarbij een dichtinq ervoor zorqt dat
het materiaaI niet meer tussen het [oopwerk en het aandrijfmechanisme kan terechtkomen. Dit uniek, qepatenteerd concept
kan interessant zijn voor de qtobate markt.

A Hrno¡RNrssEN
Geysen NV is een onderhoudsbedrijf met inqenieurscapaciteit dat hoofdzaketijk werkt op projectmatiqe basis. Hierdoor

beschikt het bedrijf over onvoldoende ervarinq met het ontwikketen en in de markt zetten van een nieuw product. Geysen NV
kon hierdoor atte ondersteuninq qebruiken inzake de uitwerkinq vdn een businessmode[, qo-to-market strateqie, lP-strateqie,
fi

It

nancierinqsptan enzovoort.

or oPlossrNG
lnnotek-coach Maarten Laqa van Luctor Consuttinq werd inqeschaketd om de moeilijkheden onder handen te nemen
Hij hetptAlex Geysen en team bij de verdere oprichtinqvan de spin-off.

Coachinq op maat
'Zaakvoerder Atex Geysen en team hebben een uitqebreide kennis in hun eiqen
vakgebied. Zij beseften dat een coach met een andere zaketijke achtergrond een

interessante bijdrage kon leveren bij de creatie van de spin-of. Fijn om met een
dergetijk qemotiveerd en ruimdenkend team te moqen werken.'
- Coach Maarten Laga (Luctor Consutting)
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n¡suI-TATEN
Uit recent rriarktorrder zoek btijkt dat er veeI vraaq is rroor

bij de studie rond de haalbaarlreid van eetl

qestoten transportband

derqetijk, innovatief transportbandtype, doordat de huidiqe

Beqeteidinq bij het bepalen van een qo-to-market

systemen op de markt niet voldoen. Geysen NV tekende

strateqie, met keuzes zoals eigen devetopment,

een eerste versie van het nieuwe concept uit en [iet een

uitlicentierinq, etc.

computermodeI bouwen. Het bedrqf liet vervolqens een

0ndersteuninq bij het uitwerken vdn een financieel plan

patentonderzoek

u

itvoeren.

en de fi nancierinqsbehoefte

>

Irr'lomenteelwordt er een eerste prototype uitqewerkt.

Beqeteidinq bij het opzetten van de relatie tussen
moeder- en dochterbedrijf

Daarnaast zijn er qesprekken aan de qanq met enkete

moqetijke betatesters om de transportband in een reë[e
productieomqevinq uit te testen. ln de komende maanden

wordt verwacht dat de eerste reële testen opqestart kunnen
worden. Geysen NV is tevens op zoek naar partners die de
transportband buiten de Benelux op de markt witten brenqen
De

spin-offwerd uiteindetijk eind maart 2016 qetanceerd.

OVER INDUSTRIAL INNOVATIONS

Meer informôt¡e

å

Geysen NV met vestiqinqen in Westerlo, Sint-Niklaas en Kortrijk levert

lndustriat lnnovations

kwalitatief industrieet-technisch onderhoud aan bedrilven over qdns

Snetwegstraat

Vlaanderen. Technici onderstelrnen dagetijks k[anten die werkzaam zijn
in een brede waarer van sectoren - metaal, voedinq, chemie, distributie

2260 Westerlo
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gebied. 0n[angs startte Geysen NV tevens met de ontwikkelinq van een
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innovatief transportbandtype Hiervoor richtte het bedrijf de spin-off

L-ît

enz. - en dit zoweI op elektrisch, mechanisch, hydrau[isch als pneumatisch

WWW.qeysen.0e

lndustriaI lnnovations op.
Meer informatie over het project:

www.spin-offs.be/industriat-innovations
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Het project "BedrùVen creilren bedrÍjven" is een Ìnitiôtíef Vôn l¡notek vzw en wordt qereöliseerd
met finðnciëte steun van Vtaanderen (V(aio), de provincie Anlwerpen en lnootek vzw

AGENTSCHAP

rrurov¡neru

a Z\.
'\t

oHoenrue¡teH

Vlaanderen

Provincie

Antwerpen

