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Wie zijn wij  ?
Onze activiteiten binnen deze pijlers richten zich 
voornamelijk op de aankoop, de verkoop, het hercon-
ditioneren en het verhuren van deze producten. 
Dankzij onze grote voorraad kunnen we snel inspelen 
op uw vraag, zowel naar tweedehands materiaal als 
naar nieuw materiaal.
Wij beschikken tevens over een uitgebreid gamma 
nieuwe elektrische motoren die wij verdelen onder de 
merknaam 2€C (European Electric Company).

Onze werkplaatsen bieden de mogelijkheid om U bij te 
staan bij het op maat maken van onze motoren, zodat 
zij perfect tegemoetkomen aan de behoeften van onze 
klanten. 

In 2005 werd een afdeling opgericht die zich specifiek 
toespitst op pompen en die kan rekenen op de 
aanwezigheid van medewerkers met de nodige ervaring 
op dit domein.

Sinds maart 2011, zijn wij gestart met een nieuwe 
afdeling “elektrische  aandrijvingen”.
Om te kunnen beantwoorden aan de toenemende 
vraag van materiaal met variabele snelheden, kunnen 
wij onze klanten verschillende soorten gelijkstroom- 
aandrijvingen aanbieden van meer dan één kA in 2Q en 
4Q, statische frequentieomvormers tot 1.5MW alsook 
softstarters voor midden- en laagspanningsmotoren.

Wij passen alle motoren en andere materialen aan  
of bouwen ze om, volgens de noden van de klant  .

Wij zijn een KMO die actief is in alle segmenten die 
betrekking hebben tot industrieel elektrisch aandrijf 
materiaal. Wij produceren en leveren reeds meer 
dan 120 jaar volgende materialen binnen de kortst 
mogelijke termijn.

Onze activiteit spitst zich toe op vier pijlers                            : 
•  aandrijfmachines en alle types van elektrische 

motoren,
• elektrische transformatoren, 
• elektrische aandrijvingen en
• industriële pompen en pompgroepen.

Voorstelling van onze onderneming 
Sinds haar oprichting in 1892, biedt onze onderneming een ruime waaier van diensten aan.

Bruno Focquet – Algemeen directeur Focquet nv
& Marc Dressen – Verkoopdirecteur & technisch directeur Focquet nv
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Onze activiteiten, 
Producten en Diensten

• Driefasige laagspanningstransformatoren tot 200kVA
• Driefasige hoogspanningstransformatoren in olie of droge versies  
 tot 3000kVA

 
Transformatoren

Motoren  
& rotatiemachines

• Wisselstroom kortsluitankermotoren in laagspanning tot 1400kW
• Wisselstroom sleepringmotoren in laagspanning tot 630kW
• Wisselstroom kortsluitankermotoren in middenspanning tot 1250kW
• Wisselstroom kortsluitankermotoren in laagspanning IP23 tot 710kW
• Gelijkstroommotoren tot 800kW

Elektrische  
aandrijvingen  

• Gelijkstroomaandrijvingen 4Q tot 1kA
• Statische frequentieomvormers tot 1.5MW 
• Softstarters tot 355kW

• Wij beschikken over een atelier voor de revisie van alle soorten pompen 
• Nieuwe pompen voor water of oliën

 

Pompen

Sectoren 
Wij verkopen onze artikelen aan gerenommeerde 
bedrijven die zich vooral in Europa bevinden.

Wij zijn ons bewust van onze kracht, daarom richt onze 
onderneming zich voornamelijk op volgende sectoren         :
• Industrie 
• Machinebouwers 
• Wikkelaars en onderhoudateliers
• Doorverkopers
• Studieburelen

Onze toegevoegde  
waarden en doelen  
Onze prijzen liggen heel gunstig in de 
markt, zonder te raken aan de kwaliteit van 
onze producten en de stiptheid van onze 
levertermijnen.

Om dit te verwezenlijken buigen wij 
terug op een jarenlange ervaring en een 
stock van nieuwe en gereconditioneerde 
motoren, kortsluitankermotoren IE1 of IE2 en 
binnenkort IE3 in aluminium of gietijzer, laag-of 
middenspanningsmotoren, sleepringmotoren, 
gelijkstroommotoren, transformatoren, auto-
transformatoren alsook een gamma van 
onderdelen van pompen, die een van de 
grootste in Europa is. 

Voor al uw noden vinden wij een oplossing  !

Industrie Machinebouwers Wikkelaars en onderhoud ateliers Doorverkopers Studieburelen
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Focquet nv
Havenstraat, 72

B   -   1800 Vilvoorde
België

Tel    : +32(0)2 255 82 10
Fax   : +32(0)2 253 05 93
E-mail   : info@focquet.be

In de loop van 2014 in onze nieuwe 
gebouwen met een opslagruimte van 5500m²

Rue des Haipes, 2
5030 Sauveniere (Gembloux)
België
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