
EXPERTISE IN METAALBEWERKING

Normfinish 
Straalcabine DP
Drukstralen

STRALEN - REINIGEN - GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES 



PRODUCTIE 
IN EIGEN BEHEER

Leering Hengelo ontwikkelt en produceert al 
vele jaren een complete range Normfinish 
straalcabines in eigen beheer. 

Normfinish straalcabines zijn voor de straler 
met hoge eisen aan straalresultaat, goed 
zicht, gebruiksgemak, veiligheid en milieu. Alle 
componenten zijn, onder ISO-certificering, 
samengebouwd tot één compacte turn-key unit.

Meer informatie:

www.leering.nl



STRAALCABINE DP
DRUKSTRALEN

Normfinish straalcabines  
staan garant voor:

• Efficiënt, snel stralen

• Storingvrij straalproces

•  Blijvend goed zicht door goede 
luchtcirculatie

•  Fundamentloze cabine,  
compact gebouwd

•  Efficiënte straalmiddel-reiniging  
door cycloon

•  Optimale dosering straalmiddel  
met doseercilinder

Doseercilinder 

Logo-besturing met 

automatische stop-ventilator

Filterreduceereenheid 

Makkelijk te vervangen spatruit



WERKINGSPRINCIPE
DRUKSTRALEN 

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

DP 12 DP 14 DP 17 DP 22

Nuttige straalruimte 
(BxDxH)

1170 x 940
x 885 mm

1370 x 1040
x 940 mm

1700 x 1400 
x 1090 mm

2200 x 1400 
x 1090 mm

Buitenwerkse maten 
(BxDxH)1

1285 x 1520
x 2106 mm

1485 x 1620 
x 2191 mm

1854 x 2073 
x 2395 mm

2350 x 2073 
x 2395 mm

Hoogte werkrooster 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

Verlichting 1 x 50 W LED 1 x 50 W LED 2 x 50 W LED 2 x 50 W LED

Gewicht ca. 550 kg ca. 705 kg ca. 1180 kg ca. 1430 kg

Deuropening 2 stuks 
(BxH)

835x725 mm 935x785 mm 1265 x 925 mm 1265 x 925 mm

Belading max. 500 kg max. 500 kg Max. 1000 kg Max. 1000 kg

Filterpatroon 
(Bia-klasse M)

2 x 4 m2 3 x 4 m2 2 x 21 m2 3 x 21 m2

Elektrische  
aansluiting

3x400V + N 
+ Aarde / 50Hz / 
1,2kW

3x400V + N 
+ Aarde / 50Hz / 
1,6kW

3x400V + N + 
Aarde / 50Hz / 
3,3kW

3x400V + N + 
Aarde / 50Hz / 
3,3kW

Luchtverbruik 2 3000 liter / min 
bij 4 bar

3000 liter / min 
bij 4 bar

3000 liter / min 
bij 4 bar

3000 liter / min 
bij 4 bar

1) Inclusief motor 

2) Afhankelijk van diameter luchtnozzle 



ACCESSOIRES 
DRUKSTRAALCABINES

• Stationaire draaitafel

• Railtransportsysteem

•  Houder voor stationaire opstelling 

straalpistool

•  Cycloon met afneembaar deksel en 

slijtvaste Linatex bekleding

• Doorvoertunnel in diverse uitvoeringen

• Hoogslijtvaste bekleding voorzijde

•  Extra programmering Logo-besturing 

met waarschuwing onderdruk, stofton vol, 

indicatielamp service, filtermeting

•  Andere mogelijkheden, zoals rollenbanen, 

op aanvraag

Pistoolhouder

Railtransportsysteem met draaitafel

Deurdoorvoer HEPA filter Vultrechter cycloon



CONTACT

Leering Hengelo

T 074 255 82 82

F 074 242 23 73

info@leering.nl

Bezoekadres

Barnsteenstraat 1

7554 TC Hengelo (OV)

Productieprocessen zijn steeds vaker geauto-

matiseerd en apparatuur moet steeds vaker 

productspecifiek 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 

engineeringafdeling. 

Onze engineers construeren voor u speciale 

geautomatiseerde straalcabines die perfect  

passen bij uw producten.

ENGINEERING 

Naast het leveren van 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, VCA+ 

gecertificeerde 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.

Naast straalcabines leveren wij ook straalhallen 

en werpstralers. Ook voor een breed assortiment 

straalmiddelen van hoge kwaliteit kunt u bij ons terecht.

SERVICE  


