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Visitekaartje meta Ibedrijfvoor Azië
Jongia Mixing
affiT^

Technology zet
volgende week
acht roerwerken
op transport naar
India. Het is het

visitekaartje van
het Leeuwarder

metaalbedrijf
voor Azië.

RENÉVAN BAAL
cht roerwerken en twee re-

serve-exemplaren

staan

klaar in de nieuwe hal van

Jongia om naar een grote

olieraffinaderij in India te worden
vervoerd. Per schip of per vliegtuig,
deklantmoethetnogbesluiten.Per
stuk hebben ze "de waarde van een
huis". En dat komt door de verwer-

king van titanium delen die het hart
van de roerders vormen.

Debewerkingvandeblokkentitanium, een zeer kostbaar metaal dat

in China, Rusland en de Verenigde
Staten wordt gedolven, heeft het

SnekerTitan voor zijn rekening genomen.Dezeondernemingisgespecialiseerd in hightech apparatenbouwbinnende procesindustrie.
Vooral lassen van titanium delen

is specialistisch werk dat bovendien
nauw luistert. Zo is het laswerk in

een speciaal gebouwde cleanroom
gedaan door medewerkers van Titan

Jongia-directeur Johan Postma en Peter Terpstra van Titan bij de mixers voor een olieraffinaderij in India. Opdevoorgrond legt een medewerker er de laatste hand

in het pandvan Jongia.
PeterTerpstravanTitan:"Ermag
geenstofjebijkomen,wantdatisdi-

aan.

reet zichtbaar in de lasnaden en tast
de kwaliteit daarvan aan. Dat kan

wereld. "Deklant is onderde indruk

van dewereldwilt, hebje elkaarno-

energtevredenover onzeprestatie.
Wemakenernietdegrootstemarge

dig. We zouden meer moeten upteamen met partners, elkaar moeten

vijftig medewerkers een omzet realiseert van 12 müjoen euro per jaar,
exporteert 75 procent van zijn

op, maar ik zie het als een investe-

vertrouwen en samen risico's dur-

mixers.

ring in de toekomst. Als je toegelaten wordt door dit soort bedrijven,

ven nemen. Dankun je klanten het
hele pakket leveren. Worden ze blij

die een transformatie maken naar

van."
Postma ziet het helemaal voor

niet in dezetakvan sport. Om dit te
voorkomen hebben we zelfs het vervoer van het titanium binnen het

pand gedaan in afgesloten bakken
enin decleanroomweeruitgepakt."

FOTONIELSWESTRA

Ook voor Titan is het verre buiten-

land de markt. Zusterbedrijf Titan
Salt, dat zich richt op de zoutindus-

Directeur Johan Postma stelt dat

de hoge Europese standaarden,dan

Jongia met de order van acht roer-

werken voor een grote oliemaatschappij "een knetter van een refe-

kun je wel iets."
De samenwerking met Titan
smaakt ook naar meer. Postma:

ven, maardie zijnvaakveel op zichzelfgericht. Jammer,want als je als

de hele wereld bekend staat als me-

stra: "Als we hier de handen in el-

taalregio waardoor ook de export

rentie" afgeeft in Aziëen elders in de

"Frieslandkenttalvanmetaalbedrij-

kaar slaan, zijn we zomaar kemge-

klein bedrijf ook naarde andere kant

een boost krijgt. Jongia zelf, dat met

bied voor de metaalindustrie."

zich:deprovincieFrieslanddie over

ADVERTENTIE

ik

waardig leer

beren pro. .^. - ol

trie, is zelfsvoor 100procent afhankelijkvanbuitenlandseorders.Terp-

