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LEFORT BROCHURE

Fabrikant van persen, scharen en shredders  
voor de recycling van metaalafval sinds 1947.

De gegevens in deze brochure zijn niet contractueel. LEFORT® behoudt zich 
het recht voor om deze zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
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LEFORT® is een fabrikant van persen, scharen  
en shredders voor de recycling van metaalafval. 
Opgericht in 1947, het merk LEFORT® heeft 
tot doel robuuste, betrouwbare en efficiënte 
machines te ontwerpen en te vervaardigen, 
aangepast aan de specifieke en veeleisende 
recyclingindustrie.

Iedere machine die onze fabriek verlaat, is 
het resultaat van meer dan 75 jaar ervaring en 
knowhow, wereldwijd erkend.

Onze producten worden gedistribueerd via 
onze eigen vestigingen of in samenwerking met 
een netwerk van officiële distributeurs, die een 
snelle en efficiënte service garanderen.

WERELDPREMIÈ-
RES 

     EERSTE HYDRAULISCHE  
SCHAAR  « ALLIGATOR » 1948

    EERSTE MOBIELE  
AUTOPERS 1964

    EERSTE MOBIELE  
HYDRAULISCHE SCHAAR 1975

    EERSTE HYDRAULISCHE  
SCHAAR OP RUPSEN 2016

    EERSTE HAMERMOLEN 
« MONOBLOK » OP RUPSEN 2018

    EERSTE HYDRAULISCHE SCHAAR 
KOLOSS 2000T 2022

LEFORT  
IN CIJFERS

    100% 
FAMILIEBEZIT

    3  
PRODUCTIEFABRIEKEN

    75  
JAAR ERVARING

    45  
LANDEN

    50  
MACHINEMODELLEN

OVER
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 02.
KWALITEIT

Industriële 
uitmuntendheid is de 
belangrijkste strategie 
van LEFORT ®. Het toont 
zich in de volledige 
beheersing van onze 
productontwikkeling, 
maar ook 
gedurende het hele 
productieproces, 
waardoor een 
langdurige kwaliteit 
van onze producten 
wordt gegarandeerd.

 01. 
TRADITIE

Al meer dan 70 jaar 
worden LEFORT ® 
machines vervaardigd, 
gebruik makend 
van bewezen 
technologieën en 
unieke knowhow 
verworven doorheen 
onze geschiedenis.

 03. 
INNOVATIE

LEFORT ® is altijd 
erkend als een 
innovatieve fabrikant 
die intelligente 
oplossingen gebruikt 
en de evolutie van de 
metaalrecyclingmarkt 
volgt.

   RESERVEONDERDELEN 
LEFORT ® heeft de grootste voorraad nieuwe of 
gereviseerde onderdelen in de branche, om u 
de beste levertijden te garanderen (+24.000 
artikelen). Indien nodig, hebben we ook de 
capaciteit om specifieke originele artikelen van 
LEFORT ® te reproduceren.

     TRANSPORT & INSTALLATIE 
Ontspan, LEFORT ® zorgt voor alles! Op verzoek 
van de klant, verzorgt LEFORT ® de complete 
machinelogistiek. Van transport tot installatie op 
locatie, alles wordt gecontroleerd en afgehandeld 
door onze teams.

   FINANCIERING & VERHUUR 
LEFORT ® biedt een breed scala aan financieringsoplossingen die voldoen aan uw 
specifieke behoeften voor de aankoop of huur van machines. We kunnen u ook 
ondersteunen in uw onderhandelingen met uw financieringsmaatschappij om de 
meest geschikte oplossing voor uw organisatie te vinden.

    TECHNISCHE ONDERSTEUNING / ONDERHOUD 
LEFORT ® kan via zijn hoofdkantoor, eigen vestigingen en netwerk van historische partners 
zeer snel reageren op alle technische vragen. Indien nodig, staan onze teams van 
gespecialiseerde ingenieurs en gekwalificeerde technici ter beschikking om technische 
ondersteuning te bieden of reparatiewerkzaamheden ter plaatse uit te voeren.

   RETROFIT  
LEFORT ® biedt totale of gedeeltelijke revisie/
reconstructiediensten aan voor uw machine. Deze 
service stelt ons ook in staat om gebruikt materieel 
van hoge kwaliteit aan te bieden, gecertificeerd en 
gegarandeerd door LEFORT ®.

WAT  
ONDERSCHEIDT 
ONS ?

SERVICE
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Met knipkrachten van 650 tot 1000T zijn onze KONKEROR persen/scharen 
robuuste machines waarmee de meeste metalen en sloopafval kunnen 
worden verwerkt, tegen aantrekkelijke bedrijfskosten. 

Deze persen/scharen zijn uitgerust met de TS bak (gepatenteerd), een 
hydraulisch systeem ontwikkeld door LEFORT ® en een motorisatie waardoor 
ze extreem krachtig en snel zijn. Beschikbaar in elektrische of dieselversie. 
Dit model kan worden uitgerust met hydraulische liftpoten (verplaatsbaar).

KONKEROR

TECHNISCHE  
GEGEVENS

    KRACHT AANVOERSTEMPEL  
180T

    LENGTE PERSBAK 
6-7M

    KNIPKRACHT  
650 TOT 1000T

    KRACHT MATERIAALKLEM 
120 TOT 180T

   BAK TSMODEL

LEFORT BROCHURE NL NL
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Mobiele persen/scharen, gebaseerd op het 
KONKEROR model, zijn goedgekeurde machines voor 
verplaatsing over de weg. Deze op assen gebouwde 
machines kunnen indien nodig gemakkelijk worden 
verplaatst. Deze mobiliteit is een belangrijk voordeel 
voor bedrijven die op meerdere werven werken of een 
onderaannemingsdienst aanbieden.

MOBIEL

TECHNISCHE  
GEGEVENS

    KRACHT AANVOERSTEMPEL  
180T

    LENGTE PERSBAK 
6-7M

    KNIPKRACHT  
660 TOT 1000T

    KRACHT MATERIAALKLEM 
120 TOT 180T

   BAK TSMODEL
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De zelfrijdende TRAX © pers/schaar, gepatenteerd door 
LEFORT ®, is ontworpen om ongeëvenaarde mobiliteit 
op de werf te bieden. Met een enkele schakelaar op de 
afstandsbesturing kan de operator de machine naar het 
schroot verplaatsen in plaats van het schroot naar de 
machine te verplaatsen. Door beperking in de omslag 
biedt de LEFORT ® TRAX © een optimale oplossing om tijd 
te besparen en kosten te verlagen!

TRAX

TECHNISCHE  
GEGEVENS

    KRACHT AANVOERSTEMPEL  
180T

    LENGTE PERSBAK 
6-7M

    KNIPKRACHT  
650 TOT 1250T

    KRACHT MATERIAALKLEM 
120 TOT 180T

   BAK TSMODEL
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De KOLOSS TS, met hun knipkrachten variërend van 1000 tot 1450T,  
zijn uitgerust met een persbak met persdeksels. Deze heavy-duty, uiterst 
robuuste machines zijn in staat om zeer grote hoeveelheden schroot te 
persen en te knippen.

Deze « multiblok » persen/scharen zijn onderverdeeld in 3 delen: het 
schaarhoofd, de persbak en de aandrijfeenheid. Op verzoek, kan een 
veiligheidsplatform met cabine worden geïnstalleerd om de machine in alle 
veiligheid en comfort te gebruiken. Beschikbaar in elektrische of dieselversie.

KOLOSS TS

TECHNISCHE  
GEGEVENS

    KRACHT AANVOERSTEMPEL  
TOT 340T

    LENGTE PERSBAK 
8M

    KNIPKRACHT  
1000 TOT 1450T

    KRACHT MATERIAALKLEM 
TOT 500T

   BAK TSMODEL

LEFORT BROCHURE LEFORT BROCHURENL NL

LEFORT.COM

18    
KOLOSS TS17    

KOLOSS TS



De KOLOSS BL, uitgerust met een persbak met zij-verdichting, zijn de ideale 
machines voor het verwerken van het meest omvangrijke en het zwaarste 
schroot. De KOLOSS BL kan standaard met 2000T knipkracht geleverd 
worden en is een extreem robuuste en krachtige machine met een zeer  
hoge productiecapaciteit.

Deze « multiblok » persen/scharen zijn onderverdeeld in 3 delen: het 
schaarhoofd, de persbak en de aandrijfeenheid. Op verzoek, kan een 
veiligheidsplatform met cabine worden geïnstalleerd om de machine  
in alle veiligheid en comfort te gebruiken. Beschikbaar in elektrische  
of dieselversie.

KOLOSS BL

TECHNISCHE  
GEGEVENS

    KRACHT AANVOERSTEMPEL  
TOT 340T

    LENGTE PERSBAK 
8-10M

    KNIPKRACHT  
1000 TOT 2000T

    KRACHT MATERIAALKLEM 
TOT 600T

   BAK BLMODEL
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De LEFORT ® persen zijn uiterst productieve 
machines die kunnen worden uitgerust met een 
opbouwkraan. Deze persen, met optioneel één of 
twee perscilinders, kunnen op hoge snelheid grote 
aantallen pakketten produceren. De verdichting 
van het pakket is instelbaar. De persen zijn 
beschikbaar in vier verschillende versies: stationair, 
mobiel, verplaatsbaar of op rupsen.

PERSEN
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LEFORT ® hamermolens, tot 3000 PK, kunnen 
een grote verscheidenheid aan ferro- en non-
ferro materialen verwerken, zoals licht schroot, 
autowrakken of huishoudelijke apparaten. 
LEFORT ® shredders zijn ontworpen met de beste 
componenten en onvergelijkbare knowhow 
op de markt, wat een veilige en winstgevende 
investering garandeert.

SHREDDERS
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DISTRIBUTEURS
Wereldwijde 
aanwezigheid 
via een officieel 
verkoop- en 
servicenetwerk. 

Vind snel 
uw lokale 
contactpersoon 
op 

  lefort.com
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CONTACT

LEFORT ® UK

LEFORT ® America

LEFORT ® France

LEFORT ® Deutschland

    INFO@LEFORTUK.COM

    +44 134 486 0650

    INFO@LEFORTAMERICA.COM

    +1 954 916 7379

    LEFORTFRANCE@LEFORT.COM

    +33 (04) 74 48 32 74

    INFODE@LEFORT.COM

    +49 208 94 11 09 69

LEFORT ® HQ

    1a Rue Tahon 
6041 Gosselies  
Belgium

    INFO@LEFORT.COM

    +32 71 35 16 09
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