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Het Duitse ADLATUS werd opgericht in 2017 door een team van uiterst ervaren mensen uit de cleaning en hi-tech 
industrie. ADLATUS is Latijn en betekent ‘helper’. ADLATUS ontwikkelt en produceert in 100% eigen beheer ‘fully 
automated cleaning robots’. Deze machines kunnen op eigen houtje grote oppervlaktes reinigen zoals shopping malls, 
luchthavengebouwen, ziekenhuizen, maar ook logistieke ruimtes, productiehallen of technische ruimtes, enz…. De 
machines bulken van de technologische know-how op gebied van ‘autonomous driving’, ‘collision control’, lokalisatie- en 
geotechnologie en kunnen dus op eigen initiatief obstakels omzeilen en hun taak ongestoord verderzetten. Na de werktaak 
kan de machine volledig autonoom het vuil water lozen, proper water en reinigingsproducten bijvullen via de eveneens 
hoogtechnologische docking station. Voor België gebeurt de distributie (verkoop + onderhoud) door HILAIRE VAN DER 
HAEGHE NV via hun afdeling HH Industry. 

HILAIRE VAN DER HAEGHE richtte in 1898 in Antwerpen het bedrijf op dat 
tot heden zijn naam draagt. Hij begon met de verkoop van wasmachines en wringers. 
Al snel breidde het bedrijf uit en werden er sterke merken in de land- en 
tuinbouwsector aan het gamma toegevoegd zoals FENDT, AMAZONE, CLAAS, 
ISEKI, … In 1984 startte de exclusieve distributie van de YALE MATERIAL 
HANDLING toestellen in België door de afdeling HH Industry. Sindsdien is HH 
Industry een vaste waarde in de markt van logistieke apparatuur zoals vorkheftrucks, 
stapelaars, smalle-gangen-trucks, enz… In 2021 werd dit aanbod uitgebreid met 

oplossingen voor de industriële logistiek door de verdeling van de elektrische LUV (Light Utility Vehicles) van het Belgische ADDAX en de Cleaning 
Robot Solutions van het Duitse ADLATUS. HILAIRE VAN DER HAEGHE NV, dat nog steeds helemaal in familiehanden is, zal in 2023 haar 125-jarig 
bestaan vieren en blijft steeds vernieuwen om op topniveau te blijven voor de klanten.  

 

KENNIS VAN ZAKEN 
• Meer dan 55 jaar ervaring in Material Handling en oplossingen voor logistieke uitdagingen in België 
• Technische en logistieke kennis en inzichten door jarenlange ervaring en permanente opleiding 
• Stabiel en sterk familiebedrijf gecombineerd met een innovatief Duits merk 

 

SERVICE, SERVICE en nog eens SERVICE… 
• 98% van de service-interventies worden al de dag na uw aanvraag uitgevoerd 
• Originele ADLATUS-onderdelen voor een perfecte kwaliteit en garantie 
• VCA en SIGMA-cert keuring van onze techniekers en procedures 

 

WIJ DOEN HET VOOR U, ONZE KLANT 
• Eén machine nodig of een hele vloot? Wij hebben de juiste oplossing voor u! 
• Totaaloplossingen en meedenken in uw toekomstige projecten? Vertrouw op ons! 

 

EEN VOLLEDIG AANBOD 

• VERKOOP van nieuwe en tweedehands ADLATUS-toestellen 
• VERHUUR van ADLATUS-toestellen, voor korte en lange termijn 
• ONDERHOUD en REPARATIE van alle ADLATUS-voertuigen 
• ADVIES bij uw logistieke uitdagingen en projecten 

 

ADLATUS robotic cleaning solutions 

SYMBIOSE VAN INNOVATIE EN ERVARING  

WAAROM KIEZEN VOOR HH INDUSTRY ? 


