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staat voorop bij Daxin Machinery in

Leeuwendeel
Na Lion nu ook Yuchai op Belgische markt.

Leo Van Hoorick

Daniël Deleu werkte ruim dertig jaar
als aannemer. Drie jaar geleden liet hij
zijn bedrijf over aan zijn beide zonen
en startte samen met zijn echtgenote
een nieuwe activiteit: de invoer van
machines en mechanische gereedschappen voor bouw- en tuinaannemers. Met
Daxin Machinery concentreren ze zich
op Chinees materieel en hadden daar zo
hun redenen voor. Deleu: “Ondertussen
weten we dat het niet zo gemakkelijk is
om hier Chinese producten op de markt te
brengen. Dat komt omdat er mensen naar
China trekken en daar het goedkoopste
materieel kopen, enkel met de bedoeling
winst op korte termijn te boeken. Dat
zorgt voor ontevreden klanten en een
ondergewaardeerde opinie over Chinese
machines. Wij werken op een andere
manier. Wij zijn streng als het op beoordeling van machines aankomt. Door onze
praktijkervaring weten we ook aan welke
eisen het materieel moet voldoen. Het feit

dat mijn echtgenote van Chinese afkomst
is – zij studeerde in Leuven maar keerde
niet terug na het afronden van haar studies – is een niet onaanzienlijke troef in
de onderhandelingen.”
Deleu maakte op basis van de ervaring
die hij als aannemer had opgedaan een
selectie van klein materieel dat niet
meteen een grote investeringswaarde
vertegenwoordigt, maar dat wel tot de
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Kort voor de bouwvak ontving Grondverzet Vilsteren uit Dalfsen de sleutels van haar
eerste LiuGong CLG 925 LC graafmachine, die in een half jaar tijd bijna 1.000 uur probleemloos heeft gedraaid. Reden voor de klant om weer voor LiuGong te kiezen bij de
aanschaf van haar volgende rupsgraafmachine. Ditmaal werd het een machine in (affabriek) Long Reach uitvoering. Deze is door Hansan volledig aangepast aan de wensen van Vilsteren. Grondverzet Vilsteren is als aannemer o.a. actief in voorbereidende
werkzaamheden voor de aanleg van gasleidingen. Hiervoor zal de nieuwe aanwinst
worden ingezet op een
project in Noord-Holland.
Vertrouwend op de
jarenlange goede relatie
en bewezen technische
ondersteuning vanuit de
vestigingen in Staphorst
en Heesch is de keuze
weer op Hansan gevallen,
dat voorheen diverse Case
machines aan Vilsteren
leverde. www.hansan.nl
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dagelijkse uitrusting van een klein aannemingsbedrijf behoort. Denk hierbij
aan trilplaten en -stampers, vloer- en
motorzaagmachines, afwerkspanen,
helikopters, enz. Hij vond zijn machines
bij verschillende fabrikanten en besloot
wijselijk een eigen merknaam te creëren
om zijn producten beter op de markt te
zetten. Die merknaam werd Lion, een
symbool dat zowel in België als in China
tot de verbeelding spreekt. Dat Lion-gamma heeft zich intussen ook uitgebreid tot
gemechaniseerde gereedschappen voor
land- en tuinbouw, gaande van grasmaaiers, grondfrezen of borstelmachines tot
kettingzagen en heggenscharen.
Deleu had niet de ambitie om dit mate
rieel zelf te gaan verkopen aan de eindgebruiker, voor zulke kleine machines is dat
trouwens geen optie. Maar hij bouwde,
zoals het hoort, een netwerk van verdelers uit via bouw- en tuincentra die dicht
bij de eindgebruiker staan. Dat netwerk
groeit trouwens nog steeds. Daxin Machinery zorgt voor het leveringsklaar maken
van de machines, de wisselstukkenvoorraad en indien nodig technische back-up
en ondersteuning van de dealers.
Mini-shovels
Toen de zaken met het kleine materieel
goed liepen, startte het bedrijf met de

n Roeselare bij het importeren van compact materieel uit China
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Daniël Deleu met echtgenote Xin Li tussen enkele
Yuchai minigravers en Lion compactladers.

import van kleine wielladers. De formule
bleef dezelfde; betrouwbare machines
van Chinees fabricaat, maar onder de
Lion-merknaam vermarkt via een eigen
dealernetwerk. Er zijn twee basismodellen, elk in twee vermogensniveaus,
leverbaar en in alle gevallen aangedreven
door een Kubota-dieselmotor. De kleinste
is de Lion 1130, met een gewicht van 1.650
kg, een vermogen van 19,4 kW/26 pk en
een hefcapaciteit van 950 kg. Daar boven
komt de 2.450 kg wegende Lion 1230,
met 1.300 kg hefvermogen en 33 kW/45
pk motorkracht. Ze worden met twee
jaar garantie verkocht en er is een ruime
keuze aan aanbouwdelen in voorraad,
zoals palletvorken, mestvorken en veegborstels met opvangbak.
De logische volgende stap waren minigraafmachines. Deleu onderhandelde met
enkele constructeurs en uiteindelijk leidde dat tot een overeenkomst met Yuchai,
een Chinese fabrikant van graafmachines

die al een aantal jaren actief is op de
Europese markt met dealers in Nederland, Duitsland en Frankrijk en een Europese zetel annex wisselstukkenmagazijn
in Will, op enkele tientallen kilometers
van Keulen. De overeenkomst betreft de
verdeling in België en Noord-Frankrijk
en werd effectief vanaf november. Yuchai
heeft een gamma CE-gekeurde graafmachines tot 22.350 kg, maar Deleu kiest
voor de weg van de geleidelijkheid. Hij
beperkt zich tot nader order tot de minigravers van het merk. De kleinste weegt
950 kg en heeft een Yanmar 7,5 kW/10 pk
krachtbron. De grootste, de YC85-8, weegt
8.100 kg en wordt aangedreven door een
Kubota met 61,6 kW/84 pk.
Daniël Deleu ziet nog verdere uitbreidingsmogelijkheden, zolang het maar
gaat om machines van goede kwaliteit
en met CE-certificaat. Het dealernetwerk
mag wat hem betreft gerust nog wat
groeien…t
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Bewezen kwaliteit!
Bezoek nu onze geheel
vernieuwde website:
www.wackerneuson.nl
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Kontakt: info-nl @wackerneuson.com
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