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Bert Vandenabeele,zaakvoerder.

15 kilometer databekabeling

ELECTRO INDUSTRIES

in Europees Parlement

“Onze grootste voldoening
blijft een tevreden klant”

Het Waregemse Elektro Mahieu is gespecialiseerd in industriële elektriciteit en databekabeling,zowel koper als glasvezel.
De jarenlange ervaring zorgde al voor talloze referenties.
Onlangs werd een opdracht uitgevoerd voor het Europese
Parlement waar maar liefst 15.000 meter kabels voor datatransport werden aangelegd,inclusief 1.200 aansluitingen.

“Wij starten bij de hoogspanningscabine en vertrekken pas
wanneer de allerlaatste machine aangesloten is.”Zo vat
zaakvoerder Bert Vandenabeele (38) de bedrijfsactiviteiten
van Electro Industries samen. De installateur biedt een
totaalgamma aan:bordenbouw,verlichting,stopcontacten,
infrastructuur van het gebouw,het trekken van kabels voor
verbruikers en de aansluiting ervan.

In 1960 begon de vader van Wim Mahieu,de huidige zaakvoerder,een
eenmanszaak die zich specifiek richtte naar de industriële sector inzake het aanleggen van elektriciteit. Sinds 1995 zette Wim Mahieu de zaak verder. “Onze
klanten zijn bedrijven maar meestal worden wij ingeschakeld door leveranciers
die volledige netwerken verkopen aan de industrie. Wij worden dan geëngageerd voor de databekabeling,”aldus Mahieu.

Bert leerde de praktijk van het vak bij Electro Vandenabeele,het
bedrijf van zijn vader Paul. Die deed voor 100% installaties van industriële
elektriciteit en automatisatie. Aanvankelijk aanvullend,startte Bert in 2002
met zijn eig en bedrijf. Tot pa er in 2002 een punt ac hter zette,en Bert
zowel activiteiten als personeel overnam. Nu levert Electro Industries voor
75% industriële installaties; voor 25% voert het opdrachten uit in bureelgebouwen en privé-woningen. Zodra bij een klant de vloer is gegoten,gaat
Electro Industries aan de slag. Alleen of in samenwerking met machinebouwers levert de onderneming de schakelkasten en realiseert de totale
bekabeling.
Tevreden klanten deden Electr o Industries elk jaar groeien.
“Vertrouwen win je pas door met geschoolde elektriciens,tegen een interessante verhouding prijs-kwaliteit vakwerk te leveren,”vertelt Bert
Vandenabeele. “Daarnaast zijn flexibiliteit,een doorgedreven klantenservice en een adequaat draaiende hersteldienst onze andere troeven. Wanneer
één van onze klanten een probleem heeft,zorgen we er voor dat het quasi
direct wordt opgelost. Zonder daardoor een andere klant in de steek te
laten. In alle sectoren zijn we thuis. Draait het in de ene al wat minder,dan
spitsen we ons op een andere toe. De duurzame relatie die we opbouwden
met een Beaulieu, Quadrant, Vanden Avenne,Cras en Trislot uit de streek
bezorgde ons ook naam bij bedrijven verder weg in het land,zoals Groep
Lysair uit Wielsbeke en Totaalinrichting Coelembier en Decock uit
Kuurne.”

Registered Installation Company
Elektro Mahieu is een zogenaamd Registered Installation Company van
Panduit. Zo’n titel krijg je niet zomaar. “Panduit is een van de grootste merken
ter wereld voor netwerkcomponenten. Wanneer we een installatie voltooid hebben,worden de testresultaten aan de klant en aan Panduit bezorgd. Eenmaal
goedgekeurd,geeft Panduit op ons netwerk een garantie van 15 jaar aan de
klant. De installaties moeten dus perfect zijn, en daaraan zijn talloze opleidingen voor het personeel gekoppeld.”

Glasvezelkabels lassen
“Onlangs hebben we geïnvesteerd in een peperdure machine om glasvezelkabels aan elkaar te lassen. Da t is een zw are investering maar onvermijdelijk
wanneer je kwaliteit wil leveren. Via aan elkaar gelaste kabels treedt er immers
het minste verlies op bij datatransport. Bij losse connectoren is dat enigszins
anders,” aldus nog Mahieu.
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