EXPERTISE

IN METAAL

BEWERKING

STRAALTECHNIEK
Leering Hengelo biedt een compleet assortiment straal- en oppervlakteapparatuur
en toebehoren. Onze engineers ontwikkelen de speciale installatie die past bij úw
toepassing.
Wij bieden u:
- ‘Normfinish’: eigen fabricaat straalcabines en vrijstraalhallen;
zowel standaard als specials
- zeer hoogwaardige producten (specials)
- knowhow en doelgerichte advisering
- expertise in zeefanalyse, ruwheidmetingen e.d.
- straalmiddelen, trommelmedia en steentjes uit voorraad
- plaatsing en onderhoud door onze eigen monteurs

STRAALMIDDELEN

ONTBRAMEN EN POLIJSTEN

Voor al uw straalwerk bieden wij een breed assor-

Voor het ontbramen en polijsten van producten, wordt veelvuldig ge-

timent metallische en niet-metallische straalmiddelen.

bruik gemaakt van “trommel”machines. Verbruiksgoederen voor deze

Deze straalmiddelen zijn uit voorraad leverbaar.

processen zijn zogenaamde chips (ontbraamstenen) en compounds
(vloeistoffen). Leering Hengelo biedt veel ervaring met ontbraam- en
polijstprocessen en vertegenwoordigt exclusief voor de Benelux enkele
vooraanstaande merken.

GIETERIJTECHNIEK

ZAAGTECHNIEK

Voor gieterijen levert Leering Hengelo een breed

Op het gebied van zaagtechniek levert

assortiment machines en verbruiksproducten van

Leering Hengelo bandzagen en zaag-

erkende topmerken.

machines van het topmerk Amada.

Onze pluspunten:

Onze pluspunten:·

- effectieve, praktijkgerichte advisering

- deskundigheid en advies op maat

- producten van topkwaliteit

- optimale onderlinge afstemming van

- grote voorraad gieterijgrondstoffen, gereedschap-

WARMTEBEHANDELING
Voor de warmtebehandeling van gietstukken, metalen en kunststoffen biedt
Leering Hengelo een uitgebreide serie
ovens van erkende topmerken.
Wij leveren voor u de oplossing op
maat.

machine en bandzaag

pen, producten voor warmtebehandeling en hulp-

- doordacht onderhoudsprogramma

middelen voor verschillende toepassingen

- adequaat serviceprogramma

- snelle levering

- bandzagen uit voorraad leverbaar

- klantspecifieke oplossingen zijn altijd mogelijk

- lasservice in eigen beheer

ULTRASOON REINIGEN
In de metaaltechniek wordt ultrasone
techniek steeds meer en breder toegeVERSPANINGSTECHNIEK
Leering Hengelo levert een compleet pakket hoogwaardige
gereedschappen voor de verspanende industrie. Bovendien
bieden wij u praktijkgericht advies en ondersteuning. U, uw
machineoperator en uw werkvoorbereiders kunnen op ons
rekenen.
Onze pluspunten:
- effectieve, praktijkgerichte advisering
- gereedschappen van topmerken
- ook thuis in warmtebehandeling
- deskundige ondersteuning bij de diverse toepassingen
- standaardproducten uit voorraad leverbaar

past voor het reinigen van onderdelen.
Conventionele manieren van reinigen
moeten het afleggen tegen deze snelle
en effectieve toepassing.
Onze pluspunten:
- perfecte reiniging volgens de hoogste
normen
- kostenreductie: korte doorlooptijd per
behandeling
- optimale reiniging: plekken waar u
voorheen niet of nauwelijks bij kon
zijn met deze methode eenvoudig bereikbaar

SERVICE &

KWALITEIT
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 respons
- 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 onderhoudscontact 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 productspecifieker zijn. Daardoor gebeurt het vaak dat standaardapparatuur niet meer voldoet.
Om op de vele vragen op dit gebied een passend antwoord te kunnen geven, beschikt
Leering Hengelo over een eigen engineeringafdeling. Wij kunnen onze engineering koppelen
aan het in eigen beheer construeren van de apparatuur. Zo creëren we de perfecte mix.
We kunnen 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.
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