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Stralen is een zware en extreem luid-

ruchtige bezigheid. Veiligheid en com fort 

in een straal-omgeving kunnen zeker nog 

verbeterd worden. uit onder zoek blijkt 

dat stralers die optimaal beschermd 

zijn en zich hierdoor comfortabel voelen, 

beter presteren. 

Daarom introduceert Leering Hengelo 

een duurzame totaal oplossing voor een  

optimale bescherming van de straler. 

De meeste stralers moeten vroegtijdig 

stoppen met werken en een groot aan tal 

van hen krijgt op latere leeftijd last van een 

gehoor bescha digi ng. Gehoor be scha   diging  

is beroepsziekte nummer één onder stralers. 

Geluidsniveaus boven de 112 dBA zijn niet 

ongewoon in een straalhal, standaard 

oordoppen bieden hier onvoldoende be-

scherming. De unieke Silencer® straalhelm 

biedt optimale bescherming in de extreme  

situaties waarin stralers werken. De Silencer® 

is niet alleen bijzonder comfortabel in het  

dragen, het is ook de enige uitrusting die 

voldoende geluidsreductie biedt.

Het stof dat vrijkomt bij straalwerk is  

ongezond en hinderlijk. Het stof wordt  

ingeademd en gaat in de kleding zitten.  

Het BlastsafeTM straalpak is het ultieme  

persoonlijke beschermingspak voor stralers. 

Het voldoet aan alle wettelijke richtlijnen  

en ook aan de eisen t.a.v. comfort van de  

straler zelf. Het pak is gemaakt van zeer  

sterk, waterdicht en vlamdovend materiaal.

Wilt u meer weten? 

De medewerkers van onze binnendienst 

Straaltechniek staan u graag te woord,  

telefoon: 074 255 82 91.

✔   Geïntegreerde gehoorbeschermer /  

Peltor Optime III

✔  Demping tot 41 dBA

✔  Communicatie of radio mogelijk
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✔  Comfortabel en vast op het hoofd

Luchtstroom indikator  ✔



✔   Geïntegreerde gehoorbeschermer /  

Peltor Optime III

✔  Demping tot 41 dBA

✔  Communicatie of radio mogelijk

✔  Helmschaal met rubber overtrokken

✔  Vizieren in standaard maat

✔   Sterke viziersluiting; ook met  

handschoen te bedienen

✔  Dubbele, zeer robuuste cape

✔  Riem beschermd door de cape

   CE gekeurd en gemarkeerd:  

  EN ISO 14877 Type 1  ✔

 Stofdichte capuchon  ✔

    Sterk stof- en waterdicht materiaal (voorzijde)  ✔

Mouwen met stofafdichting en duimband  ✔

  Vak voor plaatsing kniebeschermers  ✔

  Stofafdichting aan de pijpen  ✔

  Band onder de laarzen  ✔  

Geen zakken (geen uitsleep straalmiddel)  ✔
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Leering Hengelo is een toonaangevende totaal-leverancier voor de metaal- en kunststofverwerkende industrie.

Wij leveren topproducten op het gebied van verspaning, straaltechniek en gieterijtechniek. Die producten omringen

we met onze allerbeste zorg, in de vorm van deskundig advies, projectengineering, service en onderhoud.

Want het gaat niet om ons en ons assortiment, maar om wat ú nodig hebt om uw productiviteit te optimaliseren.

Dat gezonde uitgangspunt is onze grote toegevoegde waarde.

Barnsteenstraat 1  •  7554 TC Hengelo  •  Postbus 49  •  7550 AA Hengelo  •  Tel 074 255 82 82  •  Fax 074 242 23 73

info@Leering.nL  •  WWW.Leering.nL
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