
VERBONDEN IN PASSIE VOOR TECHNIEK
PASSIONATELY DEDICATED TO ENGINEERING



CPJ Techniek & SMFR

CPJ Techniek is in 1986 door Peter de Snaijer opgericht en 

heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van een kleine 

eenmanszaak naar een specialistische, moderne onderneming. 

Daarnaast is in 2011 SMFR opgericht, dit is een onderneming 

gespecialiseerd in de fabricage en reparatie van producten in 

de on- en offshore branche.

CPJ Techniek & SMFR

CPJ Techniek was founded by Peter de Snaijer in 1986 and has 

developed through the years from a small one-man business 

into a specialised, modern enterprise. In 2011, SMFR was 

founded; this is an enterprise specialising in the manufacture 

and repair of products in the onshore and offshore sectors.
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CPJ Techniek bv is een toeleveringsbedrijf 

gespecialiseerd in metaalbewerking en 

-reparatie voor diverse industriële branches. 

Wij zijn vakkundig, ervaren en efficiënt op het 

gebied van machinebouw en verspanende 

bewerkingen in enkel stuks tot middelmatige 

seriegrootte in uiteenlopende materialen als 

staal, aluminium en kunststoffen.  ‘Wij reiken 

klanten oplossingen aan.’

Ons werkveld
Ons werkveld is machinebouw voor de  

meest uiteenlopende branches: van offshore 

tot de fijnmechanische industrie. We zijn een 

betrouwbare toeleverancier van producten  

die gemaakt worden door verspaning,  

lassen en de montage van halffabricaten  

of complete producten. In het kort:   

‘wij zijn in vele branches actief.’

FOTO-ONDERSCHRIFT  (NL) |  FOTO-ONDERSCHRIFT (ENG)

CPJ Techniek bv is a supply company 

specialised in metalworking and metal 

repair for various industrial sectors. We are 

expert, experienced and efficient in the field 

of mechanical engineering and machining 

processes from one-offs to medium batch  

sizes in diverse materials such as steel, 

aluminium and plastics. ‘We provide our 

customers with solutions.’

Our working field
Our working field is mechanical engineering 

for the most varied sectors: from offshore to 

precision engineering. We are your dependable 

supplier for products that are manufactured  

by machining, welding and the assembly of 

semi-finished or finished products. Briefly:  

‘We are active in many sectors.’

CPJ Techniek sinds 1986  |  CPJ Techniek since 1986 

Voor kwaliteit en creatieve oplossingen
For quality and creative solutions
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Willembarentszweg 216 
1212 BR Hilversum 
T 035-6460830 
E info@oudereimer.nl 
W www.oudereimer.nl

machines en gereedschappen voor de metaalindustrie
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Onze hightech machines realiseren samen met 

onze vakkundige medewerkers de bewerking 

van bijna alle soorten materialen. Dat maakt 

ons een echte allround toeleverancier voor 

diverse industrieën. ‘Blijven investeren in de 

juiste efficiënte machines is de toekomst’, 

vertelt Marcel Maasmann.

Technieken
In onze productiehal van ruim 1300 m2 passen 

wij veel technieken toe. Bijvoorbeeld draaien, 

frezen en lassen. Wij hebben een goed uitgerust 

CNC machinepark waarmee wij werkstukken 

maken van enkele mm tot een maximale lengte 

van 4750 mm en een maximale diameter van 

2000 mm. CPJ Techniek verspaant onder andere 

gewoon staal, gelegerd staal, rvs, titanium, 

brons, aluminium(brons), aluminium en diverse 

(technische) kunststoffen.

Using our high-tech machines, our skilled staff 

realise the machining of almost all types of 

material. This makes us a real all-round supplier 

to all kinds of industry. ‘To keep investing in the 

right efficient machines is our future,’ states 

Marcel Maasmann.

Techniques
In our production bay of over 1300  m2 we 

employ many techniques, including turning, 

milling and welding. We have a well-equipped 

CNC machine shop with which we can make 

workpieces from a few millimetres up to a 

maximum length of 4750 mm and a maximum 

diameter of 2000 mm. CPJ Techniek can 

machine materials including ordinary steel, 

steel alloys, stainless steel, titanium, bronze, 

aluminium, aluminium bronze, and various 

(technical) plastics.
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www.hgg-group.com

Pipe,H-Beam and Profile Cutting Machines

Een “EASE OF USE” cam systeem met
innovatieve bewerkingsstrategieën

ezcam.nl

Engineering  |  Engineering 

Combinatie van techniek,  
design en maatwerk
Combination of technology, design and custom work

Op het gebied van engineering en reverse-

engineering kunnen wij u ook helpen. 

Naar aanleiding van uw specifieke wensen 

ontwikkelen wij graag voor u het gewenste 

product. Onze eigen engineeringsafdeling 

denkt altijd met de klant mee en maakt 

creatieve oplossingen mogelijk.

Van ontwerp naar realisatie
Onze ontwerpers creëren in Solid Works 

(3D-tekensoftware) een concept dat antwoord 

geeft op uw engineeringsvraagstuk. In 

overleg met u als klant bepalen wij de verdere 

ontwikkeling van het product. Zo bent u 

altijd tevreden over het resultaat. Door onze 

uitgebreide ervaring in diverse branches passen 

wij verschillende technieken en oplossingen 

toe. We reiken klanten oplossingen aan waar zij 

zelf nog niet aan gedacht hebben.

Onze adviserende rol is onze hoofdrol.  

Tevens beschikken wij over verschillende 

soorten meetgereedschappen, zodat wij u 

ook bij de reconstructie van producten en de 

kwaliteitscontrole van nieuwe producten van 

dienst kunnen zijn.

We can also help you in the field of engineering 

and reverse engineering. Based on your specific 

requirements, we are happy to design the 

desired product for you. Our own engineering 

department is alert to your needs and enables 

creative solutions.

From design to realisation
Our designers create a concept in Solid Works 

(3D design software) that provides an answer to 

your engineering problem. In consultation with 

you, the customer, we determine the further 

development of the product. In this way you are 

always satisfied with the result. Through our 

extensive experience in the various sectors, we 

employ various techniques and solutions. We 

offer customers solutions that they could not 

have thought of themselves.

Our advisory role is our chief role. We also 

possess various types of measuring equipment, 

so that we can also be of service in the 

reconstruction of products and quality check of 

new products.
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Referentieprojecten  |  Reference projects 

Resultaat waar u om gevraagd heeft
The results you requested

Engineering  |  Engineering 

Combinatie van techniek,  
design en maatwerk
Combination of technology, design and custom work
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SMFR Fabrication & Repair sinds 2011  |  SMFR Fabrication & Repair since 2011 

Gecertificeerd producent voor  
de on- en offshore industrie
Certified Manufacturer for the  
Onshore and Offshore Industries

SMFR Fabrication & Repair is een bedrijf  

dat zich helemaal heeft toegelegd op de 

productie en reparatie van onderdelen die 

gebruikt worden bij de winning van olie,  

gas en geothermie.

Locatie Drilling Service Center 
SMFR is gevestigd in Middenmeer op  het 

Drilling Service Center. De locatie maakt 

flexibele productie en levering voor de 

doelgroep mogelijk. Alle producten worden 

gefabriceerd volgens API-, NS1- en DS1- 

richtlijnen.

Certificering 
SMFR is API Q1-2561- en ISO 9001-2706- 

gecertificeerd. Onze vakmensen werken 

altijd volgens API-richtlijnen. De kwaliteit en 

veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. 

Alleen door continue investeringen in goed 

opgeleid personeel en nieuwe machines zorgen 

wij voor een niet aflatend productiesysteem.

SMFR Fabrication & Repair is a company that 

has dedicated itself entirely to the manufacture 

and repair of parts that are used in the 

extraction of oil, gas and geothermal energy.

Drilling Service Center Location 
SMFR’s premises are in Middenmeer, near 

Den Helder, at the Drilling Service Center. 

This location enables flexible production and 

supply for the target group. All products are 

manufactured in accordance with API, NS1 and 

DS1 guidelines.

Certification
SMFR is API Q1-2561 and ISO 9001-2706 

certified. Our craftsmen always work according 

to API guidelines. Quality and safety have very 

high priority with us. Only through continuous 

investment in highly-trained personnel and  

new machines can we ensure a completely 

reliable production system.
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SMFR Fabrication & Repair sinds 2011  |  SMFR Fabrication & Repair since 2011 

Gecertificeerd producent voor  
de on- en offshore industrie
Certified Manufacturer for the  
Onshore and Offshore Industries
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Ons moderne machinepark  |  Our modern machine shop 

Goed uitgeruste allround toeleverancier  
Well-outfitted all-round supplier

Core business
SMFR is actief op het gebied van:

• Rotory drilling tools en Drill stem elements

•  Casing en tubing API en premium connection   

threading

• Wellhead en Christmas tree equipment

• Drill through equipment

• Gereedschappen horizontaal boren

• Equipment geothermische bronnen

Machine capaciteit
Wij beschikken over een modern machinepark 

met diverse CNC draaibanken. Onze maximale 

diameter is 2000 mm. Bij casing kunnen wij 

maximaal naar een lengte van 17 m met een 

diameter van 13-3/8’’. Wij beschikken ook nog 

over de volgende ondersteunende machines:

• Fosforteerunit

• Cold Roll machine

• Bucking unit met uitleesfunctie

• Glasparelstraler

•  Oven voor warmte behandeling / 

spanningsarm gloeien

Wij kunnen ook alle voorkomende 

freesbewerkingen uitvoeren, door middel van 

de samenwerking met CPJ Techniek.

Core business
SMFR is active in the field of:

• Rotary drilling tools and Drill stem elements

•  API Casing and tubing and premium 

connection threading

• Wellhead and Christmas tree equipment

• Drill through equipment

• Horizontal drilling tools

• Geothermal Well Equipment

Machine capacity
We possess very modern machinery with 

various CNC lathes. Our maximum diameter 

is 2000 mm. For casings we can go up to a 

maximum length of 17 m with a diameter  

of 13⅜”. We also have the following  

supporting machines:

• Phosphating unit

• Cold Rolling machine

• Bucking unit with readout function

• Glass bead blaster

•  Furnace for heat treatment/low stress 

annealing

We can also carry out all required milling 

processes, through our partnership with  

CPJ Techniek.
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Accountants en Belastingadviseurs

Accountants en belastingadviseurs

Brugstraat 42a

1775 BG Middenmeer

Postbus 17

1775 ZG Middenmeer

T 0227 - 501 944

F 0227 - 501 914

E info@dejong-middenmeer.nl

www.dejong-middenmeer.nl

Vertrouwd met visie

Accountants en belastingadviseurs

T +31 (0)224-541411

F +31 (0)224-541484

E info@cpjtechniek.nl

I www.cpjtechniek.nl

CPJ Techniek

Zandloper 4

1731 LM Winkel

SMFR Fabrication & 
Repair

Havenkade 26a

1775 BA Middenmeer

T +31 (0)227-503910

E info@smfr.nl

I   www.smfr.nl


