
Harsveld, gevestigd in Velsen-Noord, is ruim 60 jaar producent 
van leidingwerken, plaatconstructies, tanks, drukvaten en 
warmtewisselaars. Het bedrijf levert aan grote technische 
bedrijven in binnen- en buitenland, zoals Tata Steel, DSM en 
BAM. Harsveld is onder meer gespecialiseerd in de verwerking 
van roestvaste, hittebestendige en hooggelegeerde staal-
soorten.

de uitdaging

Harsveld Apparatenbouw BV telt ca. 50 personeelsleden, 
waarvan 35 lassers. Alle lassers zijn gecertificeerd en 
‘allround’ (MIG/MAG-, TIG-, elektrode-lassen, etc.) en werken 
continu met diverse, veelal hoogwaardige metaalsoorten.

De diversiteit van de laswerkzaamheden zorgt voor lasrook op 
veel verschillende locaties. Voor bepaalde opdrachten wordt 
met enige regelmaat de indeling van de gehele fabriekshal 
compleet omgebouwd. Naast de werkplekken, worden er dus 
ook flexibele eisen gesteld aan de lasrookafzuigapparatuur.

De keuze voor de mobiele lasrookafzuiger MFD met afzuigarm 
UltraFlex-4 van Plymovent lijkt logisch. Deze combineert 
flexibiliteit, gebruiksgemak met een groot werkbereik.

Harsveld is VCA**-gecertificeerd. Dit houdt onder andere in dat 
zij hun personeel 13 keer per jaar voorlichting geven op het 
gebied van veiligheid. Hierdoor blijft de kennis van de werk-
nemers up-to-date. Een van de onderwerpen is ‘bescherming 
tegen lasrook’. Werknemers moeten verplicht deelnemen aan 
deze voorlichtingssessies.

testimonium

“De veiligheid van onze werknemers speelt een belangrijke rol 
in onze onderneming. De afzuigapparatuur van Plymovent draagt 
hier in belangrijke mate aan bij. We kopen onze afzuigapparatuur 
tegenwoordig bij Plymovent-partner Pomweld in Heerhugowaard; 
je hoeft ze maar te bellen en ze regelen het binnen no-time!”

» De afzuigapparatuur van Plymovent draagt in hoge mate bij
aan de gezondheid van onze werknemers. « 

QUOTE BY Aart Kramers, bedrijfsleider Harsveld.

mobiele lasrookafzuigers
zorgen voor flexibiliteit

referentie
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Plymovent-producten

•	 Mobiele lasrookafzuigers: 

15 x MFD

•	 Afzuigarmen (gemonteerd 

op de mobiele units): 

15 x UltraFlex-4

•	 Meerarmensysteem: 

- SFE-25 (stationair filter) 

- 3 x UltraFlex-4 (arm) 

- 3 x NEC-2 (verlengkraan)

Jaar van installatie

•	 Meerarmensysteem: 2000

•	 Mobiele units: 2006

toepassingen

•	 MIG/MAG-lassen

•	 TIG-lassen

•	 Elektrode-lassen

•	 Een gezonde werkomgeving; dankzij professionele 

afzuigapparatuur van Plymovent.

•	 Mobiele lasrookafzuigers incl. UltraFlex-4 afzuigarmen 

zorgen voor flexibiliteit op de werkvloer.

•	 gebruiksvriendelijk; vuilindicator op de mobiele unit geeft 

precies aan wanneer het filter vervangen moet worden.

•	 bewustwording, verantwoordelijkheid en veiligheid; 

doordat 50% van de lassers over een eigen mobiele unit 

beschikt zijn de lassers zeer bewust bezig met hun veiligheid 

en dragen ze zorg voor de goede werking van de unit.

de oPlossing

Harsveld werkt pro-actief aan het informeren van zijn personeel 
over de gevaren van lasrook en het belang van een veilige en 
gezonde werkomgeving. Mede hierdoor spreken de lassers 
elkaar aan op ‘ongezond’ gedrag, bijvoorbeeld wanneer de 
afzuigapparatuur niet goed wordt toegepast en zij daarmee hun 
eigen gezondheid in gevaar brengen.

Elke lasser heeft een eigen PBM-pakket*. De helft van de lassers 
beschikt tevens over een eigen mobiele lasrookafzuiger. Met 
name de jongere generatie lassers is zich bewust van hun eigen 
gezondheid.

Harsveld heeft geïnvesteerd in 15 mobiele lasrookafzuigers, type 
MFD. De mobiele units zijn allen voorzien van de flexibele 
afzuigarm UltraFlex-4. Deze afzuigarm heeft een bereik van 
4 meter, waarmeen de lassers binnen een groot bereik hun 
laswerkzaamheden uitvoeren. Naast de mobiele units beschikt 
het bedrijf over een stationair systeem met drie afzuigarmen, 
type UltraFlex-4 inclusief verlengkranen, type NEC-2, wat een 
werkbereik van 6 meter per lasplaats oplevert. Op elke afzuigarm 
is een FAN-28 aangesloten. De lasrook wordt via de luchtreiniger 
SFE-25 naar buiten afgevoerd.

* PBM = persoonlijke beschermingsmiddelen.

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

VCA** = veiligheidscertificaat met 35 eisen op het gebied van veilige
  werkomstandigheden, gezondheid en milieu.
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