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Brandweer van Marshfield; station 3.

Bij de brandweer van Marshfield staan de wagens achter elkaar 
geparkeerd - in totaal in 8 vakken - alle aangesloten op een 
pneumatisch SBT-systeem van Plymovent. Sinds 2004 gebruikt 
de kazerne tot volle tevredenheid apparatuur van Plymovent.

De uitDaging

De brandweer van Marshfield gebruikt sinds 2004 een aantal 
pneumatische SBT-systemen van Plymovent. De pneumatische 
SBT-systemen hebben tot nu toe binnen de kazerne uitlaatgassen 
verwijderd uit de voertuigen van nooddiensten - zoals 
brandweerwagens en ambulances.

De Magnetic Grabber® werd geïnstalleerd in een bestaand 
pneumatisch SBT-systeem om onnodige extra kosten te 
voorkomen. De Magnetic Grabber® functioneerde als een 
praktijktest voor Plymovent totdat het uiteindelijke product 
werd geïntroduceerd.

Air Cleaning Specialists of Massachusetts, een erkende 
distributeur van Plymovent Noord-Amerika, installeerde de 
nieuwe apparatuur van Plymovent in 2009.

testimonium

”Wij zijn erg blij met de Magnetic Grabber® van Plymovent. De 
Grabber® is gemakkelijk te bedienen en aan te sluiten op de 
uitlaatpijp en onderhoud is beperkt. Slechts een paar onderdelen 
behoeven onderhoud”.

”Het gebruik van een uitlaatgasverwijderingssysteem van 
Plymovent heeft de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd. 
Binnenluchtkwaliteit is voor de mensen op de werkvloer en het 
management van groot belang. Daarom zijn de financiële 
middelen vrijgemaakt om de installatie in twee van onze drie 
kazernes te implementeren”.

» De luchtkwaliteit is enorm verbeterd. « 

QUOTE BY Dhr. K.C. Robinson, Fire Chief.
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jaar van installatie
2004•	
2009 Magnetic Grabber•	 ®

aantal parkeervakken
8 vakken met elk 2 wagens•	

toepassingen
8 Pneumatische •	
 SBT-railsystemen
5” Magnetic Grabber•	 ®

5” Magnetic Grabber•	 ® 

 uitlaatpijpconnector

De Magnetic Grabber•	 ® kan met de uitlaatpijpconnector op 
elk voertuig worden aangesloten.
De Grabber wordt automatisch afgekoppeld als het voertuig •	
de kazerne verlaat.
Gemakkelijk te bedienen en onderhouden.•	
Bronafzuiging vrijwel 100%.•	
Inlaat voor omgevingslucht om lagere uitlaattemperatuur te •	
bewerkstelligen.
Geen lucht of elektrische bedrading nodig.•	
Voldoet aan NFPA 1500 & 1901.•	
Voldoet aan de Buy American Act.•	

De oplossing

Om schone lucht te realiseren op de werkplek in Marshfield, 
heeft Plymovent het SBT-systeem (Sliding Balancer Track) 
gebruikt. Het SBT-systeem is ontwikkeld voor voertuigen die 
achteruit de kazerne inrijden en door dezelfde deur weer naar 
buiten gaan. Marshfield was op zoek naar een uitlaatgas-
verwijderingssysteem dat bij de deur zou kunnen worden 
aangesloten voordat met de wagens achteruit de kazerne werd 
ingereden, en dat ook automatisch zou kunnen worden 
losgekoppeld bij het verlaten van de kazerne. Daarom was het 
SBT-systeem de juiste oplossing voor Marshfield.

Het gehele SBT-systeem verwijdert de giftige benzine- en 
dieseldampen rechtstreeks bij de uitstootbron: de uitlaatpijp. De 
Magnetic Grabber® maakt het leven gemakkelijk. De Grabber 
wordt automatisch op de uitlaatpijp geklikt en vastgekoppeld 
(“click and seal)” als de Grabber in de buurt van de uitlaatpijp 
wordt gehouden. Het ontwerp is dusdanig dat de Grabber in 
alle opzichten voldoet aan de behoeften van nooddiensten zoals 
brandweer en ambulances. Het magnetische SBT-systeem is 
gemakkelijker in het gebruik dan het pneumatische SBT-systeem. 
Marshfield is daarom zeer tevreden dat zij werden aangewezen 
voor de praktijktest met de Magnetic Grabber®. Zij gebruiken 
de Magnetic Grabber® nog steeds tot volle tevredenheid.

Plymovent is een ISO 9001-gecertificeerd bedrijf

Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk. We bieden producten, 
systemen en diensten aan voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook 
ter wereld. Wij respecteren het milieu en leveren hoogwaardige producten. 
Onze jarenlange ervaring, expertise en klantgerichtheid stellen ons in staat 
om exact die oplossing te leveren die u nodig heeft.
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