
HET ANTWOORD OP DE WERELDWIJDE VRAAG NAAR RIJWERKDELEN 
VAN HOGE KWALITEIT, TEGEN COMPETITIEVE PRIJZEN.

MET EEN PARTNER DIE MET U MEEDENKT.

GET  
THE JOB 
DONE



VemaTrack levert rijwerkonderdelen die de klus klaren, hoe dan ook. Onder 

de zwaarste omstandigheden getest, zodat ze optimaal kunnen presteren 

op elk terrein. Gebruikers op bouwterreinen en op de meest onherbergzame 

gebieden, over de hele wereld, vertrouwen op onze rijwerkdelen en daar zijn 

we trots op. Daarom leveren we onze producten uitsluitend via een select 

netwerk van dealers die net zo sterk geloven in VemaTrack als wij dat doen. 

Samen bouwen we verder aan ons merk én aan gezamenlijk succes. Wat ons 

betreft is de inzet: een partnership voor het leven. 

PRECIES OP HET JUISTE 
SPOOR
Het is heel eenvoudig: een rijwerk is zo goed 

als het zwakste onderdeel. VemaTrack levert 

uitsluitend producten van topkwaliteit, die 

prijstechnisch ook nog eens heel interessant 

zijn. We bieden een compleet assortiment 

rijwerkonderdelen voor alle gangbare merken en 

leveren snel, vanuit onze magazijnen in Azië en 

Nederland. Gebruikers die eenmaal VemaTrack op 

het spoor komen, hebben geen enkele reden om 

nog verder te zoeken. 

 

SAMEN AAN DE SLAG  
De focus van VemaTrack ligt op de lange termijn. 

Dat geldt voor de levensduur van onze pro-

ducten en zéker ook voor de samenwerkingen 

die we aangaan met dealers wereldwijd. We 

geloven niet in korte termijn salesdoelstellingen, 

we geloven in duurzame relaties. Dat zit in de 

genen van ons familiebedrijf dat al generaties 

lang wordt doorgegeven en dat goed zorgt voor 

haar medewerkers en partners. Dit verandert 

niet naarmate we steeds verder groeien, de 

band wordt juist alleen maar sterker. Naarmate 

het merk VemaTrack sterker wordt, zullen alle 

voordelen en ondersteuning die we bieden  

alleen maar verder toenemen. 

OP ELKAAR BLIJVEN 
BOUWEN
In een wereld waarin alles steeds sneller ver-

andert en ook zakenrelaties vluchtiger lijken te 

worden, blijven wij trouw aan vaste waarden als 

betrouwbaarheid en open en eerlijk zakendoen. 

We doen wat nodig is om succesvol te zijn in 

elke lokale markt.  Elke klus is belangrijk, elk onderdeel 
telt. VemaTrack levert altijd. We streven naar relaties die net zo onverwoestbaar zijn als 

onze onderdelen, dat is de basis voor onze gezamenlijke groei. 



2014
Nieuw distributiecentrum 
in Azië wordt geopend. 

2016
Nieuw distributiecentrum in 
Nederland wordt geopend.  

2007
VemaTRACK

Oprichting VemaTrack als zelfstandige 

startup, los van het moederbedrijf.

1957
Oprichting Verhoeven 
revisiebedrijf.

HIER KOMEN WE VANDAAN

ONTWIKKELINGEN VAN HET FAMILIEBEDRIJF
DOOR DE JAREN HEEN

Het moederbedrijf van VemaTrack is in 1957 

opgericht als revisiebedrijf. Inmiddels heeft het 

bedrijf diverse dochterondernemingen en is het 

uitgegroeid tot een grote speler op het gebied 

van grondverzetmachines, rijwerkdelen en 

toebehoren. Centrale waarden die gelden voor 

alle bedrijven van de familie Verhoeven zijn: de 

klant komt altijd op één, service staat voorop 

en wij zijn dé kennisspecialist voor persoonlijk 

advies.

In 2007 is VemaTrack opgericht om met rijwerk de 

wereld te veroveren. Destijds begonnen als zelf-

standige start-up met een jong team van pioniers, 

vandaag de dag is VemaTrack een kwaliteitsmerk 

dat zich volledig richt op rijwerkonderdelen van 

machines die hun werk in de meest veeleisende 

omstandigheden moeten uitvoeren. We kennen de 

markt en de eindgebruikers erg goed en gebruiken 

de kennis van ons moederbedrijf om voor u pro-

ducten te maken waarmee je succesvol kunt zijn. 

We zijn trots op onze roots. Als onderdeel van de Verhoeven Group zijn we 

een familiebedrijf met ruim 60 jaar ervaring. Gaandeweg hebben we ons een 

weg gegraven in de markt en een geheel eigen positie opgebouwd.

2008
VemaTrack start met export via een 
geselecteerd dealernetwerk. 

2015
VemaTrack Ltd. Hong-Kong 
wordt opgericht.

Jouw succes is ons succes!

Je hebt geen tijd om op onderdelen te wachten, het werk moet namelijk 

altijd door gaan. VemaTrack biedt een breed assortiment aan rijwerk

onderdelen die bestand zijn tegen alle werkomstandigheden.  

Daarnaast kunnen we snel leveren vanuit onze ruime voorraad. Je 

kunt vertrouwen op een partner die voldoet aan haar verplichtingen. 

Wat je ambitie ook is, samen klaren we de klus.  



THUIS OP ELK TERREIN

VEMATRACK’S PRODUCT BELOFTES  

1    ONGEËVENAARDE  
MARKTKENNIS

We bouwen verder op 60 jaar ervaring van ons moederbedrijf 

en ontwikkelen nieuwe kennis door ons te specialiseren in 

de productie van eigen onderdelen. We weten wat klanten 

belangrijk vinden en hoe afhankelijk ze zijn van goedlopend 

rijwerk.

2    KLANT GEDREVEN 
PRODUCT ONTWIKKELING

We houden alle gangbare merken bulldozers en graaf-

machines continu in de gaten. Na de introductie van 

een nieuwe machine komen we vaak als eerste met de 

rijwerkonderdelen op de markt. Het is ons streven om zo 

snel mogelijk vervangingsonderdelen te kunnen leveren. 

Dit is wat we bedoelen met klant gedreven in plaats van 

omzet gedreven productontwikkeling. 

3  SNELLE LEVERING
Elk moment dat een machine stilstaat kost geld, dus korte 

levertijden zijn essentieel. Wij houden voorraden aan in 

onze magazijnen in Nederland en Azië, zodat we snel 

vanuit twee continenten kunnen leveren. Met maximale 

grip op de productie hebben we de volledige keten in 

handen om afgesproken levertijden te halen. 

4  GEGARANDEERDE KWALITEIT
Robuust, degelijk, slijtvast. VemaTrack levert producten met 

een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. We kunnen dit 

alleen waarmaken doordat we volledige grip hebben op 

de kwaliteit van onze producten. Onze eigen R&D-afdeling 

voert continu kwaliteitscontroles uit en ontwikkelt de 

producten samen met onze vaste partners steeds verder 

door. Hierbij maken we structureel gebruik van feedback 

uit het veld. VemaTrack staat voor betrouwbaarheid, van 

minirijwerk tot rijwerk voor heavy duty machines.  

5  COMPLEET ASSORTIMENT 
VemaTrack onderdelen zijn beschikbaar voor alle gangbare 

merken en machines. Met deze complete range aan producten 

zorgen we ervoor dat we altijd aan jouw vraag kunnen 

voldoen. Bovendien houden we alle verschillende rijwerk-

onderdelen op voorraad. Zo voorzien we een volledige one-

stop shop service voor rijwerkdelen van VemaTrack. 

6    HET VOORDEEL VAN EEN 
WERELDSPELER

We leveren VemaTrack producten vanuit twee continenten 

aan dealers over de hele wereld. Deze globale expertise 

zetten we in om het antwoord te geven op de vraag naar 

rijwerkdelen van hoge kwaliteit, tegen competitieve  

prijzen, afgestemd op lokale behoeften.  

7  AFSPRAAK IS AFSPRAAK 
Onze laatste klantbelofte is misschien wel de belangrijkste: bij 

VemaTrack houden we altijd ons woord. Met levertijden waar 

je van op aan kunt, zendingen die kloppen en kwaliteit waar 

je op kunt vertrouwen. VemaTrack levert. 

info@verhoevenbv.com     www.verhoevenbv.com

In ruim 60 jaar heeft Verhoeven zich gespecialiseerd in rijwerk. Vanuit 

deze ervaring kiest Verhoeven enkel voor rijwerkonderdelen van hoge 

kwaliteit. We bieden een volledig aanbod voor alle merken en types 

machines met de rijwerkonderdelen van Berco én VemaTrack. Kijkend 

naar prijskwaliteit verhouding zijn we met deze merken in staat voor alle 

situaties een passende oplossing te bieden. 

Onze rijwerkspecialisten geven graag een vakkundig advies voor onder

houd, revisie en eventuele reparatie van je rijwerk. Het inmeten vindt 

vrijblijvend plaats op locatie en reparaties kunnen zowel bij ons in één 

van de drie werkplaatsen, als bij je op locatie plaatsvinden door één van 

onze twintig servicemonteurs in het veld. 

Voer je de reparaties zelf uit? Natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor 

losse onderdelen. 

Vestiging Maarheeze
Den Engelsman 2
6026 RB Maarheeze (NL)
Tel: +31 495 59 66 66

Vestiging Zeewolde
Oogstweg 15
3899 BJ Zeewolde (NL)
Tel: +31 36 522 99 55

Vestiging Ninove
Nederwijk Oost 278
9400 Ninove (B)
Tel: +32 54 33 81 11



PRODUCTEN DIE DE KLUS KLAREN 

VemaTrack biedt een breed assortiment rijwerkonder

delen voor elk gangbaar merk. Onze belofte aan de 

eindgebruiker is dat elk onderdeel van VemaTrack van 

vergelijkbare kwaliteit is als het origineel. Sterker nog, 

met een eigen R&Dafdeling zoeken we continu naar 

verbeteringen van onze eigen producten op basis van 

feedback uit de praktijk. We hanteren dus niet alleen 

de OEMspecificaties, maar volgen een eigen koers die 

wordt opgemerkt! We geven je graag een overzicht van 

ons productpotfolio.    

KETTINGEN
We bieden VemaTrack kettingen aan van steek 90 tot en met steek 260. VemaTrack kettingen 

zijn vetgesmeerd wat resulteert in een 20% langere levensduur. Daarnaast verlengt de speciale  

hittebehandeling van de bussen de levensduur van de ketting nog eens extra. De productie 

van de kettingen vindt plaats met een hightech CNC-machine met precisiegereedschap.  

Hiermee kunnen we een hoge nauwkeurigheid bieden, die uniek is in onze prijsklasse.

Anders dan bij graafmachines zijn de kettingen voor bulldozers oliegesmeerd. Voor onze 

kettingen hebben we eigen afdichtingen ontworpen aan de hand van intensieve duurtests. 

Deze robuuste afdichtingen passen we nu toe op al onze bulldozerkettingen. Zo voorkomen 

we olielekkage en is een lange levensduur gewaarborgd. 

BOUTEN EN MOEREN
Er is een complete range VemaTrack bouten en moeren verkrijgbaar voor alle merken machines. 

Onze bouten en moeren zijn van uitstekende kwaliteit en multi-toepasbaar. Alle rupsbouten en 

-moeren hebben een tracksterkte van 12.9. Sprockets en rollerbouten hebben een tracksterkte 

van 10.9. Alle bouten en moeren zijn gesmeed van gelegeerd staal en hebben een speciale hitte-

behandeling ondergaan volgens OEM-specificaties. We beschikken altijd over ruime voorraad, 

dus snelle levering is gegarandeerd. 

RUPSPLATEN 
Voor al onze rupsplaten gebruiken we hoogwaardig staal dat is gehard tot 43-47RC. De com-

binatie van de staalkwaliteit en het hardingsproces is uw garantie voor een hoge slijtvastheid. 

Om de kwaliteit te borgen vinden in de fabriek standaard batchcontroles plaats om zeker te 

zijn van de vereiste toleranties.

Het VemaTrack-assortiment bestaat uit:

• Rupsplaten voor graafmachines van 220 tot 1500 mm breed.

• Rupsplaten voor bulldozers van 22” (560 mm) tot 36” (915 mm) breed.

VemaTrack levert de volgende soorten rupsplaten:

•  Enkelvoudige kamplaten (met één kam), dubbele kamplaten (met twee kammen) en  

drievoudige kamplaten (met drie kammen). 

• Rupsplaten voor standaard- en extreme toepassingen.

•  Speciale rupsplaten, deze platen zijn gemaakt voor specifieke toepassingen. Voorbeelden 

hiervan zijn: gebogen-, asymmetrische- en afgeschuinde rupsplaten. 

ONDERROLLEN EN BOVENROLLEN
Met rollen voor zowel graafmachines als bulldozers tussen de 0.8 en 100 ton, mogen we rustig 

spreken van een compleet assortiment. Alle rollen zijn geproduceerd op basis van OEM- 

specificaties. De productie vindt plaats op een hightech CNC-machine met precisiegereedschap 

met hoogwaardige afdichtingen en bussen.

De onder- en bovenrollen zijn gemaakt voor gegarandeerde prestaties in alle omstandig-

heden. Zo zijn ze ontworpen met versterkte flenzen en hoge kwaliteit VemaTrack afdichtingen.

VemaTrack rollen voor bulldozers zijn van OEM-kwaliteit. Staal van hoge kwaliteit gieten we op 

een speciale manier, zodat er geen gasvorming in het materiaal ontstaat. Deze hittebehandeling 

maakt de rollen extra hard en slijtvast. Zo is een lange levensduur gegarandeerd, zelfs bij inten-

sief gebruik. 

VOOR BULLDOZERS

VOOR BULLDOZERS



SPROCKETS EN SEGMENTEN 
VemaTrack sprockets en segmenten passen op een zeer complete range machines van 0.8 tot 100 

ton. Ze passen zowel op graafmachines als op bulldozers. Onze sprockets zijn gegoten, bewerkt en 

hebben een speciale hittebehandeling ondergaan. De tanden van de sprockets worden uitgehard 

door middel van inductieharding. VemaTrack segmenten worden met precisie gesmeed,  

nabewerkt en onder speciale condities gehard, zodat ze klaar zijn voor het echte werk in het veld.

VOORWIELEN
Onze voorwielen zijn verkrijgbaar voor machines van 0.8 tot 100 ton. Het nieuwste geauto-

matiseerde ontwerp- en fabricageproces staat garant voor VemaTrack-kwaliteit. De voor-

wielen worden geproduceerd met geselecteerde kwaliteitsstaallegeringen en met warmte 

behandeld voor optimale prestaties in extreme werkomstandigheden. Ze zijn samengesteld 

met eigen ontworpen afdichtingen volgens de laatste kwaliteitsnormen in de branche.  

Het afmonteren van de wielen gebeurt op een speciaal ingerichte productielijn met 

controle punten om de kwaliteit te garanderen. Denk hierbij aan een automatisch  

olievulsysteem maar ook bijvoorbeeld barst- en lektesten. 

VemaTrack voorwielen van bulldozers worden conform OEM-normen geproduceerd.  

Zo hebben we een hoge kwaliteit staal geselecteerd, omdat deze legering zich goed laat 

harden en slijtvast is. Doordat bulldozers veel kilometers maken, is er veel contact tussen  

het voorwiel en de ketting. Uit ervaring weten we dat het van groot belang is om het 

loopvlak van het wiel aan een specifiek proces te onderwerpen; we gebruiken een speciale 

gietmethode om gasvorming in het materiaal te voorkomen. Daarnaast zorgt een specifieke 

hittebehandeling op de oppervlakte voor een betere diepteharding en dus voor een langere 

levensduur. We gebruiken een hogere giettemperatuur en nemen extra tijd om het gegoten 

materiaal gecontroleerd te laten afkoelen. Zo voorkomen we scheuring tijdens dit proces. 

SPANUNITS
Het VemaTrack assortiment omvat een uitgebreide selectie spanunits voor vrijwel alle gang-

bare graafmachines op de markt. Het behoud van de juiste kettingspanning is cruciaal voor 

een lange levensduur van het rijwerk. Onze spanunits zijn ontworpen om de schokken op te 

vangen en de ketting op de juiste spanning te houden.

KETTINGGELEIDERS
VemaTrack heeft in de machineklasse van 10 tot 35 ton kettinggeleiders voor alle bekende 

merken. Ze zijn gemaakt op machinespecificaties van hoogwaardig staal en met een uitste-

kende prijs/kwaliteit-verhouding. De functie van de kettinggeleider is zorgen dat de ketting 

binnen de toleranties van de machine blijft om zo schade aan de rollen en de ketting zelf te 

voorkomen. Vooral bij ongelijke terreinen bestaat het risico dat de ketting uit de rol komt. De 

kettinggeleiders van VemaTrack zijn ontworpen voor gebruik onder extreme omstandigheden. 

Dat is belangrijk, want een versleten kettinggeleider kan de rollen en de ketting echt vernielen. 

Sla bij een revisie de kettinggeleiders dan ook nooit over. 

RUBBERTRACKS
VemaTrack rubbertracks zijn leverbaar in een range van 13 cm tot 100 cm. Deze uitgebreide 

range van rubbertracks is beschikbaar voor alle typen machines zoals: minigravers,  

rupsdumpers en track loaders. De kwaliteit is uitmuntend, want onze rubbertracks zijn zonder-

meer gelijkwaardig aan die van OEM-merken. Onze enorme voorraad stelt ons in staat om elke 

rubbertrack te leveren die je mogelijk nodig hebt. 

Terwijl veel concurrenten gebruikmaken van gerecycled rubber, past VemaTrack een speciaal 

compound van zuiver natuurrubber toe. Tracks met gerecycled rubber zijn zwaarder, maar 

zeker niet sterker - dus gewicht alleen is niet allesbepalend.

RUBBER PADS
VemaTrack rubber pads zijn verkrijgbaar voor de range van 2 tot 25 tons graafmachines. Het 

rubber dat we gebruiken is van Japanse OEM-kwaliteit. Onze rubber pads zijn verkrijgbaar in 

drie soorten: 

• Clip on: deze worden als het ware om de plaat heen geklemd.

• Bolt on: deze rubber pads kunnen op de rupsplaten geschroefd worden.

• Chain on: deze worden direct op de ketting gemonteerd. 

Naast rubberpads voor graafmachines omvat het VemaTrack-assortiment ook een complete 

range pads voor asfalteermachines en asfaltfrezen. 

G.E.T. ONDERDELEN
VemaTrack biedt een complete range baktanden, adapters en pinnen voor graaf-

machines en loaders. Deze range is geschikt voor alle soorten machine modellen. 

De selectie van het staal, het ontwerp op basis van praktijkonderzoek… alles is 

gericht op maximale prestaties en een lange levensduur. Je mag er dan ook zeker 

van zijn dat alle onderdelen de zwaarste kwaliteitstesten hebben doorstaan. De 

prijs/kwaliteit-verhouding zet de standaard in de markt en de vraag neemt alsmaar 

toe. Geen nood, onze voorraden zijn erop voorbereid. 

Elk onderdeel van VemaTrack is van  
vergelijkbare kwaliteit als het origineel. 

VOOR BULLDOZERS
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