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Scania heeft verscheidene koop- en service-organisaties in meer 
dan 100 landen. Wereldwijd telt Scania circa 37.500 werknemers. 
Het hoofdkantoor van Scania bevindt zich in Södertälje, Zweden. 
Circa 12.400 mensen werken daadwerkelijk in een fabriek, in 
Europa of Latijns-Amerika. Ferruform AB is een van de fabrieken 
in Zweden, waar chassisdelen en achterasbehuizingen worden 
gemaakt. Hier werken ca. 700 mensen.

DE UITDAGING

Ferruform AB (gevestigd in Luleå) is een van Scania’s fabrieken 
in Zweden. Scania staat bekend om zijn vrachtwagens, mijn-
transportwagens, stads/streekbussen en toerbussen. Daarnaast 
produceert Scania motoren voor industriële en maritieme 
toepassingen en stroomopwekking. In Luleå maken zij onder 
meer metalen chassis voor de vrachtwagens. De stalen frames 
worden hoofdzakelijk geproduceerd door robotlasmachines. 
Zo nu en dan wordt er handmatig gelast. De lasactiviteiten bij 
Scania genereren een grote hoeveelheid lasrook en stof. Deze 
vervuiling moet op effectieve wijze worden afgezogen om te 
voldoen aan de voorschriften en de werknemers van Scania een 
veilige en gezonde werkomgeving te kunnen bieden.

Daarom heeft Plymovent een ‘engineered solution’ ontwikkeld 
voor deze fabriek in Luleå, Zweden.

TESTIMONIUM

“Wij hebben al vele jaren contact met Plymovent. Zij hebben in 
het verleden duurzame afzuigarmen geleverd. Deze keer waren 
wij op zoek naar een groot afzuigsysteem om lasrook én stof in 
het algemeen te verwijderen. Plymovent heeft een systeem-
oplossing voor ons ontwikkeld dat aan onze eisen voldoet. 
Onze fabriek in Luleå moest voldoen aan de voorschriften. Nu 
zijn wij bezig met de bouw van twee nieuwe productiefaciliteiten. 
Momenteel kijken wij al -samen met Plymovent- naar het nieuwe 
afzuigsysteem, dat natuurlijk is afgestemd op onze wensen!”

CITAAT VAN Dhr. Jan-Olov Waara, projectbeheerder bij DynaMate 
AB (onderdeel van Scania).

EFFECTIEVE VERWIJDERING
VAN LASROOK & STOF
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Producten
Bronafzuiging

 ■ Meerarmensysteem 
met diverse afzuigarmen.

Afzuigkappen
 ■ Diverse afzuigkappen, 

alle op maat gemaakt.
Centrale filtersystemen

 ■ 2 x MultiDust® Bank, 
centrale filterunit 
(MDB-40 horizontaal) 
inclusief warmtewisselaars.

Ventilatoren
 ■ 2 x FAN FQ1001 N4, 

45 kW ABB IC3 motor, 
gebalanceerd tot op 
2,5 mm/s met trillingsbe-
waking, elk 40.000 m3/u1.

Om verstopping van de 
filterpatronen te voorkomen

 ■ 2 x OilShield unit (kalk-
steendoseerinstallatie)

Jaar van installatie
 ■ 2011

Toepassingen
 ■ Handmatig lassen
 ■ Robotlassen

1 Ventilatoren zijn gemaakt 
 door Ferrari Ventilatori 
 Industriali S.p.A, Italië. 
 Vervolgens op maat gemaakt
 door Plymovent, in een geluid-
 dempende kast.

 ■ Effectieve verwijdering van lasrook en stof.
 ■ Werkomgeving die veiliger en gezonder is, 

schone lucht op het werk.
 ■ In overeenstemming met de voorschriften.
 ■ Minder ventilatie- en verwarmingskosten, dankzij de 

warmtewisselaars.
 ■ Minder kosten voor vervanging van filterpatronen. 

Dankzij de effectieve kalksteendoseerinstallatie is de 
levensduur van de filters langer.

 ■ Uitbreiding van het bestaande lasrookafzuigsysteem is 
eenvoudig, voorbereid op toekomstige groei.

DE OPLOSSING

In deze Scania-fabriek vinden diverse lasprocessen plaats, 
allemaal op vaste werkplekken. Plymovent heeft een ‘engineered 
solution’ ontworpen en de volgende producten geïnstalleerd:

 ■ Diverse afzuigkappen voor robotinstallaties.
 ■ Meerarmensystemen met diverse afzuigarmen om lasrook 

direct bij de bron af te zuigen.
 ■ OilShield-units om verstopping in het filterpatroon te 

voorkomen.

De afzuigkappen, armen en kalksteendoseerinstallaties (Oil-
Shield units) zijn aangesloten op leidingwerk. Het leidingwerk is 
vervolgens aangesloten op een centraal filtersysteem: de 
MultiDust® Bank (MDB). Plymovent heeft gekozen voor twee 
MDB-40 units. Deze voldoen aan de vereiste capaciteit. In de 
automobielindustrie wordt bij lastoepassingen gebruikgemaakt 
van olie, bijv. om werkstukken of machinegereedschappen te 
smeren. Olie is vaak de belangrijkste reden dat filterpatronen 
verstopt raken. Om dat te voorkomen, heeft Plymovent de 
OilShield ontwikkeld. De OilShield brengt kalksteen in het 
leidingwerk in, waar het zich mengt met oliën/olie-achtige 
dampen. De gemengde kalksteen en olie worden een droge stof, 
die eenvoudig af te vangen is in de afvalbak. Zonder de OilShield 
waren de filterpatronen voortdurend verstopt, wat hoge 
vervangings- en onderhoudskosten tot gevolg had.

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.

SYSTEEMFEITEN

VOORDELEN

www.plymovent.nl  


