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Marshfields brandkår & räddningstjänst; station nr. 3.

Hos brandkåren & räddningstjänsten i Marshfield är 
utryckningsfordonen parkerade i par - 8 fickor sammanlagt - 
och alla är anslutna till ett SBT-pneumatiksystem från Plymovent. 
Sedan 2004 använder stationen utrustning från Plymovent med 
full tillfredsställelse.

Utmaningen

Marshfields brandkår & räddningstjänst har använt ett antal SBT-
pneumatiksystem från Plymovent sedan 2004. SBT-
pneumatiksystemen har tagit bort fordonsavgaserna från 
utryckningsfordonen - såsom brandbilar och ambulanser - inne 
på stationen.

Magnetic Grabber® installerades på ett befintligt SBT-
pneumatiksystem för att undvika onödiga extra kostnader. 
Magnetic Grabber® fungerade som ett fälttest för Plymovent 
innan den slutliga produkten lanserades.

Luftreningsspecialister från Massachusetts, en auktoriserad 
distributör för Plymovent i Nordamerika, installerade den nya 
utrustningen från Plymovent 2009.

Vittnesmål

”Vi är väldigt nöjda med Magnetic Grabber® från Plymovent. 
Grabber® är enkelt att använda och att fästa till ett avgasrör och 
underhållet är begränsat. Det är bara några få delar som behöver 
underhåll”.

”Genom att använda ett avgasevakueringssystem från Plymovent 
har vi förbättrat luftkvaliteten. Inomhusluftkvaliteten är 
drivkraften för både medarbetare och arbetsgivare för att 
erhålla finansiering för detta system och införa installationen på 
två av våra tre stationer”.

» Det har förbättrat luftkvaliteten, vilket har varit vår drivkraft. « 

CITaT aV Hr. K.C. Robinson, Brandchef.
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installationsår
2004•	
2009 Magnetic Grabber•	 ®

antal fickor
8 fickor med vardera •	
2 utryckningsfordon

applikationer
8 SBT pneumatiska •	
skensystem
5” Magnetic Grabber•	 ®

5” Magnetic Grabber•	 ® 

 avgasrörskoppling

Magnetic Grabber•	 ® kan anslutas till alla fordon med sin 
avgasrörskoppling.
Det kopplas från automatiskt när fordonet lämnar stationen.•	
Enkelt att använda och underhålla.•	
Praktiskt taget 100 % uppfångning vid källan.•	
Omgivningsluftintag för reducering av avgastemperaturen.•	
Kräver ingen luft eller elektriska ledningar.•	
Uppfyller NFPa 1500 & 1901.•	
Uppfyller Buy american-lagen.•	

lösningen

För att kunna tillhandahålla ren luft på Marshfields arbetsplats, 
använde Plymovent SBT-systemet (glidande balansdonsskena). 
SBT-systemet har utvecklats för fordon som backar in i en 
serviceparkeringsficka och lämnar den genom samma port. 
Marshfield letade efter ett avgasevakueringssystem som kunde 
anslutas vid porten innan man backade in och som automatiskt 
kopplar från när bilen lämnar servicestationen. Därför var SBT-
systemet rätt applikation för Marshfield.

SBT-systemet avlägsnar de giftiga bensin- och dieselångorna 
direkt vid utsläppskällan - avgasröret.

Magnetic Grabber® gör livet lättare. Den “klickar och tätar” 
automatiskt vid avgasröret när man håller den nära. Den har 
utformats på ett sådant sätt att den klarar den intensiva 
efterfrågan från räddningstjänstmarknaden.

Eftersom SBT-magnetsystemet är enklare att använda än SBT-
pneumatiksystemet, är Marshfield väldigt nöjda med att de 
valdes ut för Magnetic Grabber®-fälttestet. De använder 
fortfarande Magnetic Grabber® med full tillfredsställelse.

Plymovent är ett ISO 9001-certifierat företag.

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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