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De Normfinish mistral-serie is de economy 

serie, gebaseerd op de basistechniek van 

Normfinish: Straalcabines ontwikkeld en 

geproduceerd in Nederland. Hetgeen garant 

staat voor degelijke kwaliteit en een goed 

afwerkingsniveau. Deze serie is leverbaar met 

injectorstraal-principe en drukstraalprincipe. 

Direct uit voorraad leverbaar en tegen een  

aantrekkelijke prijs.

DE MISTRAL-SERIE

• Efficiënt, snel stralen
• Storingvrij straalproces
• Blijvend goed zicht door goede 
 luchtcirculatie en ontstoffing
• Fundamentloze cabine

• Comfortabele armgaten

• Goede stofafdichting

• Groot zichtvenster

• Belading via grote deuren

• Straaldruk instelbaar

• Patronenfilter

NORMFINISH 
MISTRAL-SERIE 
STRAALCABINES:
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MI03

Nuttige straalruimte (B x D X H) 1.110 x 850 x 850 mm

Buitenwerkse maten ( B x D x H) 1 1.250 x 1.280 x 1.925 mm

Hoogte werkvloer 860 mm

Verlichting 20 Watt LED

Gewicht 260 kg

Deur opening (2 st.) 750 x 745 mm

Belading 350 kg

Filterpatroon 1 x 4 m²

Electrische aansluiting 230V/50Hz/0,65 kW

Luchtverbruik 2 0,6-1,0 m³ bij 6 bar

Draaitafel ø 600 mm max. 350 kg optioneel

1) Inclusief motor  2) Afhankelijk van diameter lucht-injector  

INJECTOR STRAALCABINE 

π Injectorstraalprincipe
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MI02

Nuttige straalruimte (B x D X H) 790 x 790 x 850 mm

Buitenwerkse maten ( B x D x H) 1 925 x 1.240 x 1.980 mm

Hoogte werkvloer 900 mm

Verlichting 20 Watt LED

Gewicht 220 kg

Deur opening (2 st.) 690 x 750 mm

Belading 350 kg

Filterpatroon 1 x 4 m²

Electrische aansluiting 230V/50Hz/0,65 kW

Luchtverbruik 2 0,6-1,0 m³ bij 6 bar

1) Inclusief motor  2) Afhankelijk van diameter lucht-injector 

ZEER COMPACTE INJECTOR STRAALCABINE,  
PAST IN ELKE WERKPLAATS

π Injectorstraalprincipe
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MP02

Nuttige straalruimte (B x D X H) 790 x 790 x 850 mm

Buitenwerkse maten ( B x D x H) 1 925 x 1.240 x 1.980 mm

Hoogte werkvloer 900 mm

Verlichting 20 Watt LED

Gewicht 235 kg

Deur opening (2 st.) 690 x 750 mm

Belading 350 kg

Filterpatroon 1 x 4 m²

Electrische aansluiting 230V/50Hz/0,65 kW

Luchtverbruik 2 ±3,0 m³ bij 4 bar

1) Inclusief motor  2) Afhankelijk van diameter luchtnozzle

ZEER COMPACTE DRUKSTRAALCABINE,  
PAST IN ELKE WERKPLAATS

π Drukstraalprincipe

normfinish.com



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.

Ook voor een breed assortiment 
straalmiddelen van hoge kwaliteit  
kunt u bij ons terecht.

SERVICE  
Normfinish straalcabines worden ontwikkeld en 

geproduceerd door Leering Hengelo voor de metaal- 

en kunststofbewerkende industrie. Deze installaties 

worden wereldwijd verkocht. Daarnaast is Leering 

Hengelo een totaal-leverancier van topproducten  

op het gebied van verspaning, zaagtechniek, 

reinigingstechniek en gieterijtechniek voor de Benelux. 

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.

CONTACT

Leering Hengelo

T 074 255 82 82

info@normfinish.com

Bezoekadres

Barnsteenstraat 1

7554 TC Hengelo (OV)

https://www.normfinish.com/nl/producten/straaltechniek/straalmiddel/

