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Company Presentation

LDA – Uw partner met visie en ervaring

 LDA NV, een onafhankelijke Belgische onderneming, verdeelt in België en
Luxemburg al meer dan 50 jaar kwalitatief hoogwaardige componenten voor
de industriële automatisering.

 In deze 50 jaar hebben wij samen met onze fabrikanten een sterk netwerk
opgebouwd, wat borg staat voor continuïteit en kwaliteit.
LDA zoekt naar KLANT gerichte oplossingen, met producten die
ontworpen zijn voor uw succes, een hoge kwaliteit, een lange levensduur en
een minimaal energie verbruik.

Kortom SOLUTIONS FOR LIFE.

 LDA is gespecialiseerd in Pneumatische & Hydraulische componenten,
Schok- & Trillingsdemping, met deze onderdelen kunnen wij ook complete
oplossingen aanbieden. Door onze jaren ervaring is LDA in staat U optimale
technische oplossingen aan te bieden.
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Locatie:
Eppegem – België

Territorium:

België en GD-Luxemburg
11 M Inwoners



Company Presentation
March 4, 2014 4

LDA NV

 Het bedrijf telt 10 werknemers waarvan het
verkoopsteam bestaat uit 5 gediplomeerde
ingenieurs.

 Jaarlijkse omzet bedraagt 2,5 miljoen €.

 LDA NV is centraal gelegen dichtbij de hoofdstad
“Brussel”.

Wij bedienen de Belgische en Luxemburgse markt.

Wij beschikken over meer dan 50 jaar ervaring.



Company Presentation
March 4, 2014 5

Historische tijdslijn LDA

Januari 2009, LDA werd een onafhankelijk Belgisch bedrijf.

September 2007, ASTRO-LDA werd geïntegreerd onder de naam
“Motion and flow Control group V.C. Energy absorption”.

September 2007, IMC corp. verworven door de ITT groep.

April 2005, ASTRO-LDA samensmelting, verantwoordelijk voor de
Benelux markt.

April 2005, ASTRO Controls verworven door IMC Corp. USA

November 1996, LDA verworven door IMC Corp. USA

1975, oprichting ASTRO Controls - Nederland

Januari 1963, oprichting LDA – België
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MISSIE

 Onze missie is de industriële klanten te bevoorraden met
een breed gamma van Technisch innovatieve
kwaliteitsproducten.

 Deze producten en onze service zullen een belangrijke
levensduurverbetering, productiecontinuïteit en financiële
meerwaarde creëren voor onze klanten.
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VISIE

 Het uitgebalanceerd productenprogramma van LDA vormt
de basis van onze missie.
De permanente vorming van onze medewerkers, onze
ervaring en applicatiekennis vertaalt zich automatisch in
een voordeel voor onze klanten.

 Innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid van onze
producten zijn onze criteria om met onze leveranciers als
partner voortdurend de beste oplossingen aan te bieden.
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WAARDEN

 Bij LDA, zijn wij overtuigd dat wij correct moeten handelen, wij streven
transparantie en eerlijke concurrentie na in al onze zakelijke
overeenkomsten.

 Geworteld in onze waarden van respect, verantwoordelijkheid en
integriteit, verwachten wij dat onze mensen eerlijk en verantwoord het
beleid, de processen en de systemen toepassen.

 Deze waarden overstijgen onze dagelijkse activiteiten en herinneren
ons aan wat werkelijk belangrijk is.

 Deze waarden worden omarmd door ons personeel en zijn
geïntegreerd in de management doelstellingen, business plannen en
personeelsevaluaties.
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Onze sterke punten – UW VOORDEEL

 De klant staat centraal.

 Competente, onafhankelijke advisering.

 Klantspecifieke oplossingen.

 Technische ondersteuning bij projecten.

 Nieuwste technologieën.

 Een snelle, flexibele en efficiënte onderneming.

 Toegepast kwaliteitsmanagement.

 Logistiek sterk en uitgebreide voorraad
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 Schokdemping en trillingsdemping

 Pneumatische ventielen en cilinders

 Pick and Place robotica techniek

 Electro Mechanische & Servo Componenten

 Gasveren, snelheidsregelaars en remmen

 Vacuum

 Ventielen voor vloeistoffen en gassen

 Cryogeen ventielen

 Control valves voor de Proces en Petrochemische Industrie

 Componenten in RVS met ATEX & GOST-R certificaat

 Druk, temperatuur en niveau

 Industriële Connectoren, M8 M12 connectoren

 Actieve en Passieve distributiedozen

MOTION

Technology

INSTRUMENTATION

FLUID

Technology

CONNECTIE
SYSTEMEN
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Brands: Motion Technology
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Brands: Fluid Technology
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Brands: Instrumentation & Connectivity
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