Creatief in
technische oplossingen
Welkom bij de Jong engineering in Hedel!
Al meer dan 20 jaar bedenken, ontwikkelen
en bouwen wij met passie hoogwaardige
technische oplossingen voor industriële
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productiesystemen.
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Automatiseren
is ons vak
Onze diensten in
technische automatisering:

Onze diensten die u verder helpen
Het gespecialiseerde team van de Jong engineering maakt

gebruik van jarenlange ervaring en kennis om succesvol
projecten samen met u te implementeren. Met innoverende
oplossingen slagen wij erin om de productiviteit te verhogen
en flexibele productieprocessen te maken, waarbij het budget

•
•
•
•

Advies (ook in voorfase)
Ontwerpen
Programmeren
Installatie

onder controle wordt gehouden. Als u één van de volgende
doelstellingen heeft, zijn wij een prima keuze:
•

verhoging productiviteit;

•

verkorting doorlooptijd;

•

reductie fysieke belasting;

•

verbeteren machine- en procesveiligheid.

de Jong engineering biedt u de volgende diensten aan:
•

Advisering over optimale en veilige werking van
transport- en systeemprocessen (audits);

•

Ontwerpen en bouwen van zowel werktuigen als
productiestellingen en besturingskasten. Maatwerk tools.

•

Programmeren van PLC systemen voor efficiëntere
besturing van uw machinepark;

•

Installeren en programmeren van productielijnen met of
zonder robotica. Eigen prototyping en demo-ruimte voor
testing.

de Jong engineering
In de loop der jaren hebben wij expertise opgebouwd, waarmee
wij op vrijwel elke industriële besturings- en automatise-

ringsvraag een antwoord kunnen geven. Of het nu gaat om
machines voor interne logistiek of om verpakkingslijnen; wij
tekenen voor een gebruiksvriendelijke en veilige installatie.
Daarnaast bieden wij meer.
Zo zorgen wij voor de interfaces met uw kantoorautomatisering,
voeren wij desgewenst onderhoud en renovaties uit en verzorgen wij de opleiding van uw personeel.
De mogelijkheden voor professionele besturingssystemen zijn
legio. Het is de kunst om die mogelijkheden zó te benutten,

Onze kennis en ervaring in
de volgende segmenten:

dat er duurzame productie verhogende en kostenbesparende
oplossingen ontstaan. De mensen van de Jong engineering uit
Hedel verstaan deze kunst. Keer op keer weten onze engineers
de wensen van productiebedrijven en machinebouwers te
vertalen naar betrouwbare besturingen van onder meer transportbanen, transportsystemen, machines en robotica. Wij zijn

• Verpakkingsindustrie
- Food
- Beverage
• Intern transport/logistiek
• Machinebouw
• Agri & Tuinbouw
• Bouwmaterialen

specialist onder meer op het gebied van:
SIEMENS, ALLEN BRADLEY, FANUC & ABB Robotics.

MVO
De Jong engineering implementeert energy saving software
voor transportbanen: als er geen product is, zal de transportband niet geactiveerd zijn. Hierdoor bespaart u aanzienlijk op
uw energiekosten en zal het milieu verder ontlast worden.
Daarnaast hebben wij veel ervaring opgedaan op het gebied
van “lean engineering”, waardoor er zo min mogelijk materialen
gebruikt worden. Hierdoor is er minder warmteontwikkeling,
minder bekabeling en uiteindelijk minder onderhoud nodig.
Wij helpen u graag om uw machine- en procesveiligheid te
verbeteren. Met behulp van een risico-beoordeling en veiligheidsberekeningen kunnen wij uw machinepark upgraden naar
de huidige machinerichtlijnen.

Uw situatie
Productiebedrijven staan onder druk door schommelingen in
de marktvraag, een toenemende productvariëteit, tegen minder kosten, kortere doorlooptijden en hogere kwaliteitseisen.
Wij ondersteunen u graag met probleemoplossende dienstverlening.
Storingen in uw productieproces zijn nooit welkom. Geen
productie betekent immers verloren uren. Daarnaast zijn er
ook situaties denkbaar waar het productieproces effectiever
en/of efficiënter ingericht kan worden.
De vraag is: “waar liggen de mogelijkheden voor verbetering?”.
Graag zoeken wij samen met u naar een passende oplossing.
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Voorwaarde voor een goed resultaat is een gezamenlijk
commitment. Bij de Jong engineering kunt u daar al ruim
20 jaar op rekenen.
Wij luisteren goed naar u en uw collega’s en analyseren
nauwkeurig de processen. Een duidelijk advies wordt
gepresenteerd, waarin wij aangeven wat wij voor u kunnen
betekenen. Stap voor stap.
•

•
•
•

Benadering vanuit meerdere disciplines, zoals
Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde
en Software engineering.
Creatief meedenken aan oplossingen.
Goede projectvoorbereiding, planning en professionele
aanpak.
Prettig samen werken. Partnerschap.

Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek, neem dan
contact met ons op.

Contact
Adres:

Kronenburgpark 1, 5321 JM Hedel

Telefoon: +31 (0)73 - 599 28 98
Website: www.dejongengineering.nl

de Jong engineering BV

E-mail:
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info@dje-hedel.nl

