CASE study

Mobiele units bieden
maximale flexibiliteit
DE UITDAGING
GP Groot heeft een werkplaats aan de achterzijde van hun
kantoren in Heiloo. In deze werkplaats vinden dagelijks diverse
laswerkzaamheden plaats. GP Groot onderhoudt allerlei soorten
metalen werkstukken, bijvoorbeeld grote scheepscontainers,
metalen afvalcontainers of metalen onderdelen van graafmachines.

GP Groot werd opgericht in 1917. Nu bieden zij in Nederland
werk aan circa 750 mensen. Zij hebben in de loop der jaren
kansen gegrepen in de afvalbeheer- en recyclingindustrie. GP Groot
richt zich op drie marktsegmenten: de inzameling & recycling van
afval in het algemeen, hernieuwbare brandstof & energie en
infrastructuur & engineering.

De kerntaak van GP Groot is afvalbeheer & recycling.
Zij houden zich bezig met inzameling en recycling van afval en
genereren nieuwe energiebronnen.
Zij hadden een oplossing nodig om lasrook af te zuigen en te
verwijderen uit hun werkplaats om te kunnen voldoen aan de
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften ten aanzien van lasrook.
Zij hadden een flexibel product nodig omdat de laswerkzaamheden
en metalen werkstukken per project verschillen. Pomweld, een
erkende dealer van Plymovent, koos voor mobiele filtratie-units

REVIEW
“Aangezien lassen een van onze bedrijfsactiviteiten werd, hadden
wij een hoogwaardig product nodig dat lasrook binnen in onze
werkplaats uit de lucht verwijdert, om te voldoen aan de
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Wij hebben al lang
contact met Pomweld omdat zij ook onze lasapparatuur leveren.”

» De mobiele units zuigen de lasrook effectief af en de lucht
binnen in de werkplaats blijft schoon. «
UITSPRAAK VAN Kees van Ekris van GP Groot.

“Pomweld adviseerde om de mobiele filtratie-units van Plymovent
te gebruiken. Ik moet zeggen dat de flexibiliteit van de mobiele
units voor onze werkzaamheden inderdaad uiterst praktisch zijn.
De mobiele unit is gemakkelijk te verplaatsen en de afzuigarm aan
de bovenzijde kan elke keer opnieuw worden gepositioneerd om
voor een optimale afzuiging te zorgen.Wij zijn zeer tevreden over
de mobiele units, zij houden onze werkplaats schoon!”

DE OPLOSSING
Het was duidelijk dat GP Groot een flexibele oplossing nodig
had om lasrook af te zuigen, omdat GP Groot met metalen
werkstukken van elke grootte werkt. Vaste afzuigarmen –
gemonteerd aan de muur of op standaards – waren daarom
geen optie.
Bronafzuiging is echter de meest effectieve methode om direct
bij de ademzone van de lasser lasrook te verwijderen. Daarom
werd gekozen voor mobiele filtratie-units. De afzuigarmen aan
de bovenzijde beschermen de lassers rechtstreeks, omdat de
lasrook direct wordt afgezogen. Op deze wijze blijft de omgeving
schoon, omdat lasrook geen kans krijgt om zich in de werkplaats
op te hopen.
De mobiele filtratie-unit is uiterst flexibel. Met de afzuigarm
UltraFlex-4 aan de bovenzijde bereikt deze een afstand van vier
meter. De kap van de arm kan 360 graden draaien. Dit houdt in
dat de unit, arm en kap precies naar wens kunnen worden
geplaatst om voor een optimale afzuiging te zorgen.
Daarnaast maken de plug & play-functie en het gebruiksgemak
de unit uiterst gebruiksvriendelijk.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

■■ Flexibiliteit, de mobiele units kunnen overal in de
werkplaats worden gebruikt.
■■ De armen zuigen de lasrook rechtstreeks af, zodat wordt
voorkomen dat de lasser schadelijke lasrook inademt.
■■ Bronafzuiging – zoals de afzuiging van lasrook via armen
– houdt de werkomgeving schoon, aangezien lasrook geen
kans krijgt om zich in de werkplaats op te hopen.
■■ In het algemeen: de lassers worden beschermd en de
werkplaats blijft schoon.

PRODUCTFEITEN
Plymovent-producten
■■ 2x mobiele filterunit, type MFD
■■ 2x afzuigarm, type UltraFlex-4
Jaar van installatie
■■ 2010
Toepassingen
■■ Allerlei soorten handmatige laswerkzaamheden,
hoofdzakelijk onderhoud

www.gpgroot.nl
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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.

www.plymovent.com

