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Företaget grundades 1973 av den unge Karlheinz Wiesheu, en 
företagsam ung slaktare vars första försäljningsframgång var att 
sälja ugnar till slaktarbutiker. Nu för tiden säljer WIESHEU 
mellan 6000 och 6500 bakugnar per år. Huvudsakligen till 
bagerier och livsmedelshandeln. Dock har även slakterier och 
bensinmackar med snabbköp börjat uppskatta de tillförlitliga 
ugnarna från WIESHEU. Trots en trög inhemsk ekonomi omsatte 

Utmaningen

WIESHEU GmbH i Affalterbach i Tyskland, är en av de ledande 
europeiska tillverkarna av innovativa och moderna bakugnar. De 
tillverkar produkter av rostfritt stål. Behandling av rostfritt stål 
kräver särskilda instruktioner som reglerar hälso skyddet för 
medarbetarna.

Därför har de ansvariga inom företaget beslutat att utrusta 
svetsningsarbetsplatserna med punktutsug. Detta eftersom 
punktutsug är och förblir det överlägset mest effektiva 
utsugssystemet för att fånga upp svetsrökgaser.

Plymovent erbjuder olika fasta och mobila lösningar för 
punktutsug. Utsugsarmar, mobila och stationära enheter är 
extremt användarvänliga och enkla att installera och använda. 
Genom att montera enskilda fläktar till varje arm, som WIESHEU 
gjorde, säkerställs ett optimalt utsug!

WIESHEU 2007 över 59,5 miljoner euro, en ökning med 11 % 
mot föregående år, och de sysselsätter omkring 350 personer. 
Starka partnerskap och band inom EU, exempelvis med den 
franska ugnstillverkaren Fringand, samt med tidigare 
socialistländer och Asien, stimulerar en kraftig tillväxt på den 
internationella marknaden.

Vittnesmål

“Tack vare att vi köpte fyra utsugssystem från Plymovent har 
andningsutrymmena för medarbetarna förblivit fria från 
föroreningar. Detta har definitivt en positiv effekt på sjukfrånvaron. 
Jag är glad att rökgaserna har försvunnit genom denna 
installation.”

» Jag är väldigt glad att vi gjorde denna investering. « 

CITAT vA hr Tobias Kuhn, svetsare, WIESHEU GmbH.

Hälso skydd för 
medarbetarna
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installationsår
2007 och 2008•	

typ av installation
Punktutsug•	

antal arbetsstationer
4•	

Utsugsarm
4 •	 x UltraFlex-4/LC 
(lågt tak)

filtrering
4 stationära enheter SFS.•	

fläktar
4 x FAN-28•	

tillval
Arbetsbelysning i utsugshuv•	
Automatisk start/stopp-•	
omkoppling genom en 
svetskabelsensor.

Utsugsarmarna är enkla att manövrera.•	

BalanceWheel®-systemet håller underhållet till ett minimum.•	

Energisparande tack vare svetskabelsensorn.•	

väldigt effektivt utsug av svetsrökgaser.•	

Ren, säker och hälsosam arbetsmiljö.•	

Lägre sjukdomsfrånvaro.•	

Den stationära enheten av typen SFS rengörs automatiskt •	

med tryckluft, vilket säkerställer en lång filterlivslängd.

lösningen

Svetsningsutrymmet har ett lågt tak. Därför kunde inte 
traditionella utsugsarmar användas. Som tur är har Plymovent 
utsugsarmar i sitt sortiment som är särskilda utformade för låga 
tak. Fyra utsugsarmar av typ UltraFlex-4/LC (4 m) monterades. 
varje utsugsarm är ansluten till en separat fläkt och stationär 
enhet av typen SFS.

Armarna arbetar med ett automatiskt start/stopp i kombination 
med en svetskabelsensor. När svetsaren sätter igång startar 
utsugsenheten; när svetsaren är klar, stängs enheten av. På så sätt 
säkerställs att den förorenade luften bara extraheras under 
själva svetsningsaktiviteten. Därutöver fungerar installationen 
enligt utsläppsnormerna för legerade material.

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.

systemfakta
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