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I början av 1980-talet var huvudfokus för moderbolaget Jos van 
der Lubbe att installera kablar och rör. Med tiden utökade 
företaget ytterligare sin verksamhet med byggnadsteknik och 
hydraulik- och glasfiberteknik. Med övertagandet 2005 av 
svetsföretaget Lasbedrijf Wero, kan alla nödvändiga 
svetsaktiviteter utföras i egna anläggningar.

Utmaningen

Efter att de flyttade in sin nya byggnad i Nieuwendijk, 
Nederländerna i 2009, började Lasbedrijf Wero leta efter ett 
effektivt utsugssystem för svetsrök.

Svetsarbetena äger rum både inuti specifikt utformade svetsbås 
och utanför dessa bås i den allmänna hallen. Lasbedrijf Wero 
insisterade på flera, mycket rimliga krav på ett nytt utsugssystem: 
de måste ha lågt underhållsbehov, vara enkla att använda och ha 
ett högt kvalitet/kostnad-förhållande.

Idag har Jos av der Lubbe, med ca. 70 fasta medarbetare (gas- 
och vattenmontörer, stålsvetsare, stålmontörer, markan-
läggningsarbetare, vajerinstallatörer, glasfiberblåsare, sektion-
singenjörer, planerare och administrativa medarbetare), blivit en 
medelstor marknadsaktör.

Vittnesmål

» Om en kvinna i kjol skulle stå under utsugsarmarna skulle 
Marilyn Monroe kunna lära sig ett och annat. «

CItat av Hr. Wim Ouwerkerk, genomförandet,
Jos van der Lubbe Wero Lasbedrijf B.v.
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installationsår
2009•	

typ av installation
MDB-F4 + 4 armar; •	
UltraFlex-4/Low Ceiling

svetsprocess som 
används

MIG/MaG•	

material
stål•	

antal svetsare
4•	

svetsningsström
200 a•	

insatstid
< 15%•	

samtidighet
100%•	

storlek på arbetsstyckena
Små/medelstora•	

dimensioner på 
svetsningen

bås: 5m x 5m x 3m•	

typ/mängd 
kompletterande material

3500 kg/år•	

användarvänligt•	
Energieffektivt (helt reglerat)•	
Uppfyller arbetsnormerna•	
Det senaste inom teknologi•	
Låg ljudnivå•	

Den extraherade luften regleras genom en sommar/vinter-
omkopplarkrets. Denna omkopplarkrets säkerställer att den 
varma filtrerade luften under vintertid blåser tillbaka in i hallen, 
medan luften sommartid matas ut via en takgenomföring, vilket 
håller hallen någorlunda sval.

lösningen

till följd av det låga taket i svetsbåsen, föll valet automatiskt på 
utsugsarmar av typ UltraFlex-4/Low Ceiling. Genom att montera 
utsugsarmarna framtill på svetsbåset har man optimal användning 
av utsugsarmarna, både inuti svetsbåsen och utanför båsen i den 
allmänna hallen. UltraFlex-4/LC är en flexibel utsugsarm med en 
diameter på 203 mm. Specifikt utvecklad för utrymmen med en 
takhöjd av 3 meter eller mindre. Denna utsugsarm har en 
arbetsräckvidd på maximalt 3,75 meter. Det är den ideala 
utsugsarmen för denna plats. Genom distribuerade kanaler är 
utsugsarmarna anslutna till ett trycksatt luftrenarcentralfilter av 
typ MDB-4F som har en kapacitet på 3000 m³/h och en filterväv 
på 60 m².

Med detta köp har Lasbedrijf Wero investerat i en ren och säker 
arbetsmiljö för svetsarna. Därutöver uppfyller installationen 
kraven som stipuleras i “praxisriktlinjer för svetsemissioner 
2010”. Ett effektivt utsugssystem har gjorts tillgängligt för 
arbetsaktiviteter både i och utanför svetsbåsen - nyckelordet är 
användarvänlighet; automatisk på/av-slagning av utsugsarmarna, 
konstant utsugsflöde och självreglerande tryckluftsrengöring.

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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