Machinebouw en Leidingsystemen

UW PARTNER
IN PIPING &
SCHEEPSTECHNISCHE
INSTALLATIES

Prefab piping pakketten:
Prefabricage van alle soorten leidingwerk, wij kunnen buizen in alle maten
t/m DN 100 x 11 mm buigen. Wij ontwerpen en produceren uw inbouw
pakket zodat u zelf de installatie kan realiseren.

Turn-key piping:
HR Piping kan u volledig ontzorgen in ontwerp, prefabricage en inbouw van alle
soorten leiding systemen. Leiding systemen kunnen inclusief alle technische
componenten turn- key volledig in bedrijf gesteld worden opgeleverd.

Reparatie & Refit:
HR Piping verzorgd reparatie & refit’s aan bestaande piping installaties.
Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden op locatie.
Wij zijn flexibel en hebben snelle levertijden.

Uw partner:
HR Piping heeft een productiehal van ruim 1800 m2, verschillende
afbouwteams met werkcontainers op locaties, een ervaren project management
en logistieke ondersteuning voor de verschillende bedrijfsdisciplines.

Kwaliteit:
Bij HR Piping bent u verzekerd van kwalitatief goede leidingsystemen.
Een team van vakkundige en ervaren pijpfitters, lassers en constructiewerkers
staan garant voor een hoogwaardig product en een snelle en flexibele levering.
Uiteraard kunnen wij desgewenst leveren met certificaten, zowel voor het
materiaal als voor het laswerk.

Branches:
HR Piping is actief binnen de maritieme sector en industrie.

Buigen:
Om de efficiëntie in de prefabricage te optimaliseren maken wij gebruik
van buigdoorn machines welke geschikt zijn voor buigwerkzaamheden
in onderstaande materialen en maatvoeringen.
Buis diameters: DN25 t/m DN100 , wanddiktes t/m 11 mm, bochten van
10° tot en met 90.
Buig radius tot DN 50: 1,5 x D. Tot DN100: 2,5 x D

Systemen:
HR Piping verzorgd systemen zoals water, sewage, brandstof, smeerolie,
thermische olie, startlucht, koelwater, drinkwater, ballastwater, waterafvoer,
stoom- en uitlaat systemen.

Classificatie:
Onze leveringen en werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder
certificaten van bijvoorbeeld; Bureau Veritas, Germanischer Lloyd,
Det Norske Veritas, Lloyds register of Shipping. Wij zijn in bezit
van onderstaande Las Methode Kwalificatie.
EN15614-1 MIG-MAG en TIG

Materialen:
HR Piping vervaardigt leidingwerk van staal, RVS en cunifer.

Equipment & Installaties:
HR Piping verzorgt voor u het ontwerp, de levering en de installatie
van equipment zoals pompen, stuurwerken, ballast systemen, beunkoelers,
hydrauliek, etc. HR Piping levert u complete turn- key in bedrijf gestelde
scheeps technische installaties.

Motorisering & Generatoren:
HR Pipings levert en installeert alle merken en types scheepsmotoren en
voortstuwingsinstallaties. Wij verzorgen voor u de complete inbouw en
uitlijning van de voortstuwing.

Visie:
HR Piping hanteert een hands-on mentaliteit met korte communicatie
lijnen. Ons personeel is flexibel en weet van aanpakken. De core business
van HR Piping is het ontwerpen en bouwen van leidingsystemen en scheeps
installaties voor een wereldwijde clientèle, waarbij leidingsystemen binnen de
gestelde tijd en budget worden opgeleverd. Onze belangrijkste prioriteiten zijn
de kwaliteit en het volgen van planningen. Om dit te bereiken is vakmanschap
in iedere discipline van essentiële waarde.
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HR PIPING B.V.
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Tel.: +31 (0)6 309 69 109
www.hrpiping.nl
e-mail: info@hrpiping.nl

