
Hessels Zeefbanden in Heiligerlee is al meer dan 50 jaar 
toonaangevend op het gebied van zeefbanden. Doordat zij, als 
enige in Nederland, hun riemen in eigen beheer kunnen 
profileren en snijden kunnen zij technisch gezien zeefbanden 
leveren in alle denkbare maten. Naast hun activiteiten  in 
Nederland is Hessels ook actief België, Duitsland en Frankrijk.

De zeefbanden van Hessels worden, met de modernste 
productiemethodes, gemaakt van de beste materialen. Zij 
worden hoofdzakelijk toegepast in de land- en tuinbouw, maar 
vinden ook hun weg in de visserij en in de industrie. De 
producten worden verkocht aan tevreden klanten in heel 
Europa. Ook buiten Europa hebben zij afnemers, o.a. in Nieuw 
Zeeland, Zuid-Afrika en Canada.

Uiteraard leveren ze bij hun zeefbanden ook de bijbehorende 
aandrijfwielen, steunrollen en keerrollen. 

Bij Hessels is men altijd opzoek naar nieuwe mogelijkheden en 
materialen om hun producten te verbeteren. Zo hebben ze zich 
de laatste jaren o.a. beziggehouden met de toepassing van 
kunststoffen in zeefbanden. Ook worden nu aandrijfwielen 
gemaakt van kunststof om de slijtage aan zeefbanden en aan de 
aandrijfwielen zelf te verminderen.

In de wereld van de zeefbanden kunt u vertrouwen op het 
vakmanschap en de jarenlange ervaring van Hessels Zeefbanden.

Bron: www.hesselszeefbanden.nl

de uitdaging

Bij Hessels Zeefbanden worden zeefbanden geheel in eigen 
beheer geproduceerd. Zo ook de metalen staven die hierin 
verwerkt zijn. Deze metalen staven in verschillende legeringen 
worden aan de uiteinden geplet waarna ze vastgenageld kunnen 
worden aan de riemen van de zeefband. Het pletten van de 
staven gebeurt middels verwarming van het metaal. Het 
verwarmen van het metaal geeft veel rookafscheiding en stof 
welke schadelijk is voor de medewerkers. Ook na het pletten 
komen er nog schadelijke stoffen vrij. De staven worden naar 
een zogenaamde uit damp plaats gebracht waar ze nog enige tijd 
uit kunnen dampen. De uitdaging was dan ook om de klant niet 
enkel te voorzien van afzuiging voor het metaalbewerkingsproces, 
maar ook een passende oplossing te vinden voor na dit proces. 

» Als we een cijfer mogen geven voor de samenwerking met 
Plymovent op een schaal van 1 tot 5, dan geven we een 6! « 
QUOTE VAN Remko de Jong, hoofd technische dienst bij Hessels 
Zeefbanden.

ook hessels kiest voor de ervaring 

en deskundigheid van Plymovent!

case study



de oPlossing

Omdat het een zeer specifiek metaalbewerkingsproces betreft, 
heeft Plymovent in samenwerking met Hessels Zeefbanden alle 
mogelijke oplossingen bestudeerd. De verschillende oplossingen 
die Plymovent kan bieden zijn bekeken, van bron afzuiging tot 
ruimtelijke afzuiging en dakventilatie. Door het samenbundelen 
van de ruime ervaring en deskundigheid van zowel Plymovent 
als Hessels Zeefbanden, kwamen zij tot de conclusie dat het 
‘inpakken’ van de automatische bewerkingsmachines en de uit 
damp plaatsen de sleutel tot succes zou zijn. Dit ‘inpakken’ is 
uitgevoerd in de vorm van Plymovent’s afzuigkappen type 
‘Flexhood’, met rondom elke automatische bewerkingsmachine 
en uit damp plaats laslamellen. Daarnaast is er voor twee 
werkplekken gekozen voor bronafzuiging, om de medewerker 
direct bij de bron te kunnen beschermen tegen de schadelijke 
rookafscheiding en stof. 

Er is bewust de keuze gemaakt om iedere afzuigkap afzonderlijk 
met een automatische klep uit te rusten. Deze worden 
aangestuurd per machine. Dit houdt in dat wanneer de machine 
ingeschakeld wordt, de automatische klep opent en de ventilator 
in toerental oploopt. Dit proces is hiermee uiterst energie 
efficiënt!

Daarnaast is er voor gekozen om de gehele installatie te 
voorzien van een automatische zomer- winter regeling. Dit 
houdt in dat in de zomer de warme lucht naar buiten wordt 
afgevoerd en dat in de winter de binnenlucht gerecirculeerd 
wordt. Door dit uitgebreide automatische proces dat samenvalt 
met de werkzaamheden en de gelijktijdigheid van de machines, 
is er een enorm energie efficiënt systeem ontwikkeld.

Deze uiterst technische oplossing, die door beide partijen in 
samenwerking is bedacht en uitgewerkt, laat zien dat Plymovent’s 
lasrookafzuiginstallaties niet enkel geschikt zijn voor de afzuiging 
van lasrook, maar dat zij ook toegepast kunnen worden voor 
het afzuigen van stoffen die vrijkomen tijdens andere 
bewerkingsprocessen!



NL-33

Producten
 ■ 2 x T-Flex afzuigarmen
 ■ 1 x MDB-24 filterunit
 ■ 1 x CHB 30 18,5kW-4P ventilator in box
 ■ 1 x Volautomatische frequentie regelaar inclusief onderdruk 

sensor
 ■ 2 x FlexHood afzuigkap 5x3m
 ■ 2 x FlexHood afzuigkap 5,5x1,5m
 ■ 1 x FlexHood afzuigkap 5x1,5m
 ■ 1 x FlexHood afzuigkap 4x1,5m
 ■ 1 x FlexHood afzuigkap 2,5x2m
 ■ 1 x FlexHood afzuigkap 2x2m

 
in totaal 69m2 Flexhood afzuigkappen!

Jaar van installatie
 ■ 2015

 ■ Een schone, veilige en gezonde werkomgeving voor alle 
medewerkers

 ■ Voldoen aan de eisen die gesteld worden door de 
Nederlandse Wetgeving

 ■ Waar mogelijk vindt recirculatie van schone en warme 
lucht plaats (met als gevolg: lagere verwarmings- en 
ventilatiekosten)

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

testimonium

» Ik wil Hessels Zeefbanden bedanken voor de prettige
samenwerking die wij hebben mogen ervaren.
Wij hebben door hun flexibiliteit en inzet de kans
gekregen om advies, techniek en praktijk samen te

laten komen in dit mooie project. «

René Visch, accountmanager Plymovent



www.plymovent.com

Plymovent biedt totaal-
oPlossingen voor luchtreiniging

Al meer dan 35 jaar heeft Plymovent ervaring op het
gebied van luchtreiniging. Wij beschikken niet alleen over
een uitgebreide kennis als het gaat om afzuiging en
filtratie van lasrook en olienevel in de metaalverwerkende
industrie, maar wij zijn ook gespecialiseerd in de afzuiging
van uitlaatgassen uit voertuigen.

Plymovent Industrial Solutions BV
Minervum 7099
4817 ZK  Breda

T +31 (0)76 3032 300
F +31 (0)76 3032 333
E info@plymovent.com




