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Zou de moeilijkste periode
achter ons liggen?
Weet iemand het antwoord? ☹ En wie heeft goesting om het antwoord af te wachten … Wij ook niet. 
De meeste bedrijven gaan weer aan het werk. Velen zijn zelfs nooit gestopt. En in Nederland snappen ze 

zelfs niet waarover we al die drukte maken ...

Volgende week beginnen onze Italiaanse leveranciers opnieuw te produceren. En daar zijn we niet 
kwaad over. Iedereen staat te popelen om de draad weer op te pikken. Het ging eigenlijk allemaal 

zo goed het voorbije jaar, en zelfs begin dit jaar, en dan plots die verdomde corona ...

De voorbije weken hebben we toch een aantal montages kunnen afwerken. We hebben een 
nieuw hertekende Donatoni Sprinter gemonteerd in Brugge. Ook nog een waterzuivering 

in Eeklo, een Comandulli in Luxemburg en nog een Donatoni JETMOVE in Oostende.

Vanaf deze week komen er opnieuw meerdere service aanvragen, laat dit een 
signaal zijn dat er opnieuw gewerkt wordt bij onze klanten.

De goesting is enorm. Werkplaats perfect opgeruimd. Bureau: clean desk. Laat de vragen 
maar komen! Wij staan klaar.

Viek Seynhaeve

DONATONI SPRINTER
CNC zaagmachine model SPRINTERMOVE met diameter 825 mm zaagbladmet een verticale koers van 
800mm en ISO 40 cones bij Ramon in Brugge.

Donatoni JETMOVE 625 LunoLuno Waterzuivering LAM 1000

Comandulli MUSA 8+6 TA

Al gehoord van LunoLuno?
Onder de naam LunoLuno verdelen we onze waterzuiveringen, stofcabines en op maat gemaakte installaties. 
Wil je onze waterzuiveringen of stofcabines op voorhand eens zien ? Kom dan gerust eens naar onze 
showroom in Brugge? De meeste installaties hebben wij op stock in Brugge.

> 120 REFERENTIES www.lunoluno.com

COMANDULLI heeft begin dit jaar de 
Monnalisa geïntroduceerd: 

een volautomatische kantenslijper die wordt ingezet in productie van 
grafzerken. Met deze oplossing kan het slijpen 24/24 doorgaan. De 
machine is een combinatie van een kantenslijper met 5 satelietkoppen in 
combinatie met de CNCgestuurde frees- en polijstspindel van de Athena. 
Daarvoor komt het robotsysteem om automatisch te laden en lossen en 
je bekomt een fantastische oplossing om volcontinu te werken.

MANZELLI gaat alle TOPLINE lifters tot 
deze zomer* standaard voorzien 

van een ECONOMISER KIT. Hiermee kan tot 80% perslucht 
worden bespaard. Deze kit werkt automatisch. Je hoeft deze 
niet apart te bedienen. Wanneer de vacuüm voldoende laag 
is –en dus groen aangeeft– gaat de lifter zelf de perslucht 
toevoer smoren of afsluiten.

Wil je graag even proberen? Kom gerust langs in onze 
toonzaal in Brugge waar we meerdere modellen 
op stock hebben.

* tot en met 30 juni ‘20


