
Potain är Manitowocs varumärke för tornkranar. Potain var ett 
franskbaserat företag som grundades i La Clayette, i Frankrike 
år 1928. Den första kranen monterade ihop 1933. Manitowoc 
förvärvade varumärket Potain år 2001. Manitowoc har tre 
anläggningar som tillverkar Potain-produkter i Frankrike. Huvud-
verksamheten vid deras anläggning i Moulins är att tillverka stål-
komponenter (bommar och kranar) för byggplatskranar av torntyp. 

Utmaningen

Guy Duret, konstruktionsingenjör på Manitowoc Cranes för 
Potain-produkter, förklarar utmaningen:

“Svetsrökgaser är extremt fina och lättflyktiga, och innehåller 
uppvirvlade metallpartiklar. Vi ville skydda våra operatörer från 
dessa partiklar. Vissa svetsplatser hade redan fått punktutsug 
(utsugsarmar), men storleken på komponenterna vi tillverkar 
gjorde det omöjlig att använda enbart punktutsug. I alla händelser 
var flerarmssystemet inte helt tillfredsställande, då det inte 
erbjöd ett komplett skydd för svetsarna och annan personal. De 
exponerades fortfarande för svetsrökgaser. Därför beslutade vi 
att börja använda personlig skyddsutrustning. Samtidigt letade vi 
även efter en mer komplett lösning för att göra hela atmosfären 
i verkstäderna hälsosammare.”

Vittnesmål

“Säkerheten kommer alltid först i vårt företags kultur. I det 
avseendet erbjuder push-pull-systemet en heltäckande lösning. 
Man behöver bara titta hur ren luften är, t.o.m. när verkstaden 
körs för fullt. Mängden partiklar som samlas in i trummorna är 
ytterligare bevis.”

CItat aV Hr. Guy Duret, Konstruktör av Manitowoc Cranes.
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installationsår
2007 and 2008•	

typ av installation
1 parallellt push-pull-system 0 x 12 m.•	
1 parallellt push-pull-system 60 x 12 m.•	
Varje system betjänar ca 20 svetsare.•	

filtrering
SCS självrengörande filtersystem.•	

Push-pull-systemet har visat sig vara en effektiv och ekonomisk 
lösning. arbetsförhållandena har förbättrats avsevärt och 
detsamma gäller produktiviteten. Även svetsarna är mycket 
nöjda med push-pull-systemet:

“Vi märkte skillnaden på en gång - så snart vi slutade svetsa, blev 
luften i verkstaden klar och fri från rökgaser. Tidigare hängde sig 
gasmolnet kvar synligt under lång tid.” 

“När man ser mängden stoft i behållarna, inser man vad vi fick i 
oss i lungorna tidigare.”

lösningen

Givet denna utmaning ansåg Manitowoc Cranes att ett system 
som inbegrep en fullständig återvinning av luften, var det bäst 
lämpade för deras krav. Guy Duret fortsätter:

“En representant från air Liquide Weldings* distributörer Eutexia 
guidade mig mot den lösning som vi till slut valde: ett push-pull-
system. Vi gjorde ett studiebesök på ett företag där ett push-
pull-system från Plymovent var i drift och blev övertygade om 
dess effektivitet.”

Push-pull-systemen består av ett utlopp med galler på 5 m höjd 
på ena sidan av verkstaden och en inloppskanal på andra sidan. 
En fläkt extraherar luften genom ingångsgallren och drar den 
tillbaka genom utloppskanalen. Detta resulterar i ett horisontellt 
luftflöde, vilket under tiden filtreras av ett självrengörade 
filtersystem. Eftersom svetsrökgaserna är heta, stiger de och 
fångas kontinuerligt upp av kanalsystemet.

*air Liquide Welding är en auktoriserad distributör för Plymovent. 

Plymovent bryr sig om luften ni andas.  Vi erbjuder produkter, system och 
tjänster som säkerställer ren luft i er arbetsmiljö, var du än befinner dig i 
världen. Vi respekterar miljön och vi levererar produkter av hög kvalitet. Vår 
långa erfarenhet och vårt helhjärtade engagemang för våra kunders behov 
gör att vi kan erbjuda exakt de lösningar som ni efterfrågar.
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