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SERVICE &  
KWALITEIT

WETgEVIng 
& mILIEu

SERVICE 

Naast het leveren van nieuwe machines en apparatuur hecht Leering Hengelo veel waarde 

aan een goede nazorg en service. Met het oog daarop beschikken wij over een eigen 

servicedienst met deskundige monteurs. Zij beheersen niet alleen de apparatuur die wij 

zelf leveren maar zijn ook uitstekend inzetbaar als het gaat om vergelijkbare apparatuur 

en machines van andere merken.

Onze pluspunten

-  minimale productiestop dankzij snelle response

-  benodigde onderdelen zijn voorradig in de servicewagen

-  kennis van zaken staat garant voor optimale afstelling,  

lagere verbruikskosten en een langere levensduur van uw apparatuur

-  (her)plaatsing van apparatuur is mogelijk

-  al met al leidt onze service tot kostenbesparing

U kunt met ons ook een onderhoudscontract afsluiten. Hiermee bent u ervan verzekerd  

dat preventief onderhoud aan uw apparatuur tijdig wordt uitgevoerd. Wilt u meer weten over 

de interessante mogelijkheden en condities? Bel 074 - 255 82 88.

EngInEERIng

De automatisering van productieprocessen schrijdt voort en apparatuur moet steeds product-

specifieker zijn. Daardoor gebeurt het vaak dat standaard apparatuur niet meer voldoet. Om 

op de vele vragen op dit gebied een passend antwoord te kunnen geven, beschikt Leering 

Hengelo over een eigen afdeling “Engineering”. Wij kunnen onze engineering koppelen aan 

het in eigen beheer construeren van de apparatuur. Zo creëren we de perfecte mix.

Hiermee kunnen we klant- en productspecifieke wensen vertalen in een special die precies 

aansluit op de toepassing(en) binnen uw bedrijf.

Voor nadere informatie over onze technische ondersteuning of een passend advies kunt u 

onze afdeling engineering bellen via 074 - 255 82 88.

Leering Hengelo levert straalhallen welke voldoen aan alle eisen zoals CE, ARBO en NER 

(Nederlandse Emissie Richtlijnen). Door onder andere gebruik te maken van de retourlucht 

van de filterunit, frequentieregeling op de ventilator (in combinatie met deursensoren),  

zomer / winter klep en warmteproductie van de compressor wordt het energieverbruik 

zo laag mogelijk gehouden.

Leering Hengelo levert vrijstraalhallen die voldoen aan de door u gestelde, specifieke, 

eisen. Uiteraard worden ze vooraf getoetst aan alle regelgeving die wettelijk is vastgelegd 

ten aanzien van het milieu. Ontwikkelingen die leiden naar milieuvriendelijke oplossingen 

worden door onze afdeling Engineering direct vertaald naar onze producten. 

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



Straalhallen op maat met veel mogelijkheden

-  mogelijkheid om met meerdere stralers te werken

-  verschillende soorten straalketels (inhoud, dubbel-

werkend, aansturing dosering enz.)

-  automatisering van het straalproces door  

toepassing van een bijvoorbeeld een robot

-  magneet afscheider (pijpmagneet of trommel-

magneet geïntegreerd in de gritreiniger)

-  speciale filterpatronen

-  hal voorzien van takelbanen en / of dakdoorvoer

-  segment- of roldeuren

-  TL- of metaalhalyde verlichting

-  schakelkast met PLC besturing eventueel in  

combinatie met een touch screen

-  combinatie van straal- en spuithal

-  gedeeld bekerwerk (verlagen van de bouwhoogte)

Ook zijn er de standaard “mobiele straalhallen” welke 

eenvoudig zonder extra voorzieningen geplaatst kunnen 

worden.

Voor het retourneren en reinigen van het straalmiddel bieden wij  

diverse mogelijkheden:

-  veegput 

-  veeggoot over de gehele breedte / lengte van de straalhal

-  zuigvloer

-  trechtervloer gecombineerd met transportschroef of transportband

-  schrapervloer

Reinigen straalmiddel

Een goede mix van het straalmiddel is essentieel 

voor een constant  / gelijkblijvend straalbeeld. Om dit 

te realiseren wordt een dubbelwerkende gritreiniger 

toegepast met uitstekende afstelmogelijkheden en 

extra zeefdek om eventuele grove verontreinigingen 

te verwijderen.

Filter unit

Om een volledig en egaal gestraald product te krijgen is een 

goed zicht in de straalhal van groot belang. Hiervoor dient het in 

de straalhal geproduceerde stof snel te worden afgevoerd. Afhan-

kelijk van de afmetingen van de hal, plaatsing van de filterunit, 

aantal stralers, te stralen product en te gebruiken straalmiddel 

wordt het juiste afzuigdebiet en aantal filter patronen bepaald. 

Door toepassing van filterpatronen ontstaat een compacte bouw-

wijze bij een groot filter oppervlak. De patronen worden volauto-

matisch gereinigd door gebruik te maken van een luchtpuls.

Plaatsing, onderhoud en service wordt wereldwijd uitgevoerd 

door onze eigen buitendienstmonteurs.

Wij garanderen u met recht een turn-key oplevering. Ook bieden 

wij u de mogelijkheid om kosteloos het meest economische 

straalmiddel voor uw toepassing te bepalen. Al onze straal-

middelen leveren wij uit voorraad.

Vrijstraalhallen - Vrijstraal ruimtes - Straalhallen

Leering Hengelo is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het 

leveren van straalhallen. Engineering en fabricage van de hallen  

vindt plaats in eigen beheer. Voordelen hiervan zijn onder  

andere de korte communicatielijnen (snel en daadkrachtig) en de 

grote flexibiliteit om klantspecifieke wensen te kunnen realiseren.  
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