DE JONG’S PIJPLEIDINGFABRIEK

Dé specialist in pijpleidingen
De Jong’s Pijpleidingfabriek produceert en installeert met
veel expertise elke dag pijpleidingsystemen voor de
maritieme sector, visserij, baggerindustrie, jachtenbouw,
binnenvaart, aggregatenbouw en waterzuiveringsinstallaties.
Zij kiezen voor het familiebedrijf uit Sliedrecht omdat het al
sinds 1951 de specialist is op dit gebied.
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Geavanceerde werkplaats

De Jong’s Pijpleidingfabriek beschikt
over een moderne en geavanceerde
werkplaats waar de prefabricage
en alle pijpleidingwerkzaamheden
uitgevoerd kunnen worden.
Het Sliedrechtse bedrijf beschikt
onder meer over diverse doornbuigmachines; tot en met Ø60,3 mm met
een buigradius van 2D en een doornbuigmachine tot en met Ø168,3 mm
met een buigradius van 1,5D en 2 á
2,5D. Tevens beschikt het bedrijf over
een T-drillmachine voor diameters van
Ø48,3 mm tot en met Ø168,3MM.
Met deze machines kan De Jong’s
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