
EXPERTISE IN METAALBEWERKING

Normfinish 
Geautomatiseerde 
straalinstallaties 
op maat

STRALEN - REINIGEN - GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES 



ENGINEERING EN PRODUCTIE  
IN EIGEN BEHEER 

Productieprocessen zijn steeds vaker 
geautomatiseerd en apparatuur moet steeds vaker 
productspecifiek zijn. Daardoor gebeurt het vaak 
dat standaard apparatuur niet meer voldoet.

Leering Hengelo beschikt over een eigen engineeringafdeling 

die op de vele vragen op dit gebied een passend antwoord 

kan geven. Zij construeren voor u speciale geautomatiseerde 

straalcabines die perfect passen bij uw producten.  

Of het nu gaat om ontlakken, opruwen voor bijv. een 

lakproces, ontbramen, shotpeenen, het esthetisch 

verfraaien of het verwijderen van poeder van producten 

van welk formaat dan ook; wij ontwikkelen, samen met 

u, de beste oplossing voor uw producten. Productie en 

assemblage vinden plaats in eigen beheer. Normfinish 

straalinstallaties, voor het beste straalresultaat.



SATELLIET STRAALINSTALLATIES

BATCH
Geschikt voor het volledig stralen van complexe delen (roteren van de 

producten en oscilleren van de nozzle’s). De producten komen niet met 

elkaar in aanraking, daardoor treedt geen beschadiging op.

TAKT
Het gestraalde product takt tot buiten de installatie en kan dan worden 

vervangen door een ongestraald product. Ondertussen wordt het 

volgende product gestraald. Beladen/ontladen kan uitstekend met behulp 

van een robot.



DOORVOER STRAALINSTALLATIES

TAKT
Geschikt voor het stralen van producten die stuksgewijs worden aangeleverd.

Na de invoer van de producten sluiten de deuren. De producten worden volledig 

gestraald door een oscillerende beweging van de nozzle’s (van voren naar 

achteren) en een takt beweging in het horizontale vlak van de producten. Het 

stralen kan zowel aan de boven-, onder-, of beide zijden worden uitgevoerd. 

Geschikt voor het in lijn plaatsen met andere productie-machines.

DOORLOOP
Geschikt voor een continu doorvoerproces.



DRAAITAFEL 
STRAALINSTALLATIES

Geschikt voor het stralen van vaak grotere, ronde producten.

Producten worden op een draaitafel geplaatst en door rotatie 

van de tafel in combinatie met de oscillerende nozzle beweging 

gestraald. De draaitafel kan vast geplaatst zijn in de cabine.  

Of met een transportsysteem buiten de cabine worden 

gebracht, zodat beladen met een kraan/heftruck mogelijk is. 



 

BATCH
Speciaal geschikt voor het automatisch en volledig  

stralen van kleine delen. 

Vaak gebruikt bij het nabewerken van 3D geprinte producten. 

Bij het stralen van Aluminium, Titanium, PA of PP-delen is een 

explosie beveiligde uitvoering noodzakelijk. Deze kan bestaan 

uit cellenradsluis, breekplaat, Ex. motor en ventilator, 

terugslagklep, flowcontrole.

TROMMEL STRAALINSTALLATIES



INWENDIGE 
STRAALINSTALLATIES

Geschikt voor het inwendig schoon stralen 

van holle producten, zoals gasflessen, 

brandblussers, duikflessen etc. Na plaatsing 

wordt het product geroteerd en maakt de 

nozzle een op- en neergaande beweging. 

Meer informatie:

www.leering.nl

http://www.leering.nl/


Het straalmiddel krijgt een extra uitzeving en mogelijkheid tot 

controle op rondheid. Het debiet van straalmiddel kan  

optioneel worden geregeld. Dit kan in alle bovengenoemde 

installaties worden uitgevoerd.

SHOTPEEN 
STRAALINSTALLATIES



 DIVERSE UITVOERINGEN 
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Nadosering straalmiddel voor een constante  

bedrijfsmix > straalresultaat

Diverse te programmeren recepten via HMI/ PLC, 

drukinstelling en controle via HMI

HEPA filter, stof detectie enz.

Zeefunits
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Genoemde types maatwerk straalinstallaties 

kunnen in diverse uitvoeringen geleverd worden. 

Onderstaand enkele voorbeelden.



CONTACT

Leering Hengelo

T 074 255 82 82

F 074 242 23 73

info@leering.nl

Bezoekadres

Barnsteenstraat 1

7554 TC Hengelo (OV)

De afname van de straalinstallatie is inclusief 

training ten aanzien van gebruik en onderhoud. 

Een uitgebreide handleiding wordt uiteraard 

bijgeleverd. Voor eventuele vragen kunt u ons 

uiteraard altijd bereiken op onderstaand nummer. 

Wij beschikken over een eigen servicedienst met 

deskundige en gecertificeerde monteurs. 

SERVICE & ONDERHOUD 


