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Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development 
Co., Ltd. is een Chinees bedrijf, opgericht in 1992. Het bedrijf 
heeft overal ter wereld dochterondernemingen, marketing- 
en onderzoeksinstituten, een compleet verkoopnetwerk en 
fabricagefaciliteiten, die werk bieden aan meer dan 4.000 
mensen. De jaarlijkse omzet bedraagt meer dan 5,6 miljard RMB 
(€ 682.180.800).

De uitDaging

Zoomlion, gevestigd in China, produceert allerlei soorten 
voertuigen/machines, voor werkzaamheden zoals asfalteren, 
bestraten, boren, vegen en wassen, maar ook kraantransport, 
bulldozers en brandweerwagens; alle zware machines. Een van 
de dochterbedrijven van Zoomlion, gevestigd in Changsha1, was 
op zoek naar een oplossing om de overdosis aan lasrook uit hun 
werkplaats te verwijderen. Deze dochteronderneming is groot: 
95.000 m2 en omvat drie grote werkgebieden.

Het lasgebied is 180 m x 72 m x 5 m. 180 werknemers werken 
7 dagen per week in 2 ploegendiensten. Behalve handlassen 
wordt ook gewerkt met lasinstallaties. Dit alles verbruikt 60.000 
kg lasdraad per maand. Plymovent heeft de situatie zorgvuldig 
geanalyseerd en een “engineered solution” voorgesteld.

1 Changsha is de geboorteplaats van China’s werktuigbouw.

testimonium

“Wij zijn erg blij met de totaaloplossing van Plymovent. Als 
professioneel bedrijf heeft Plymovent eerst onze fabriek 
geanalyseerd en een goed doordacht systeemontwerp voor-
gesteld. Zij hebben een test uitgevoerd in zone 3 en uiteindelijk 
vier Push-Pull systemen geïnstalleerd. Iedereen merkt het grote 
verschil: minder rook en stof; dus een werkplek die veiliger 
en gezonder is!”

» De Push-Pull systemen van Plymovent zorgen voor een schone 
omgeving. « 

UITSPRAAK DOOR dhr. Chen, Sr. Technical Manager van Zoomlion.
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engineered solution
(totaaloplossing)
Afzuigsysteem

 ■ 4 x Push-Pull systeem 
(parallel)

Filterunit
 ■ 4 x MultiDust® Bank 

(MDB-16)
Ventilator

 ■ 4 x SIF-1900

Besturingsapparatuur
 ■ 4 x SCP 18.5 kW

Jaar van installatie
 ■ 2011

applicatie
 ■ MIG-lassen

 ■ Werkomgeving is veiliger, 

beter zicht (minder stof en rook), schonere werkvloer.

 ■ Werkomgeving is gezonder, 

resulteert in minder medische kosten.

 ■ Minder absentie vanwege ziekte, 

hogere productiviteit.

De oPlossing

Plymovent heeft bij het ontwikkelen van de “engineered 
solution” met de volgende zaken rekening gehouden:

 ■ Veel lasrookontwikkeling en slijpstof.
 ■ Grote werkplekken (vanwege de grote werkstukken): 

bronafzuiging is geen optie.
 ■ Intensief lassen, constant 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 ■ Geen bestaande (dak)ventilatiesystemen.
 ■ Hoge personeelskosten per lasser, vanwege jaarlijkse 

medische inspecties.

Plymovent heeft als eerste de fabriek geïnspecteerd en een 
professioneel systeemontwerp opgesteld. Daarna zijn de testen 
gestart en is er voor het gehele project een totaalofferte 
gemaakt. Plymovent adviseerde een ruimtelijk filtratiesysteem; 
in dit geval 4 parallel Push-Pull systemen.

Push-Pull systemen zijn een perfecte oplossing als lassers met 
grote werkstukken werken. Lasrook stijgt door de hitte. 
Leidingwerk wordt precies op die hoogte geplaatst waar de 
lasrook blijft zweven. Push-roosters in het leidingwerk duwen 
(luchtstroom) de lasrook naar de andere zijde, terwijl Pull-
roosters in het tegenoverliggende leidingwerk de lasrook 
aantrekken. De lasrook wordt naar een centraal filtersysteem 
getransporteerd, dat de vervuilde lasrook en stof vervolgens 
reinigt. De gefilterde schone lucht wordt teruggebracht in de 
werkplaats (recirculatie).

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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