
www.vamdrilling.com

VAM Drilling erbjuder ett komplett utbud av produkter och 
tjänster inklusive borrör, tungviktsborrör, borrhylsor, icke-
magnetiska borrhylsor och MWD-höljen liksom säkerhets-
ventiler och tillbehör för alla borrningsapplikationer. Sju huvud-
tillverkningsanläggningar finns i Brasilien, Frankrike,  
Nederländerna, Förenade arabemiraten och USA.

Utmaningen

VAM Drilling (Vallourec Mannesmann Oil & Gas Nederland BV) 
ligger i Heerhugowaard i Nederländerna. Denna anläggning har 
funnits i över 40 år.

Ungefär 20 medarbetare svarvar/svetsar dagligen i anläggningen. 
Ibland 24 timmar om dygnet om projekten behöver uppfylla 
vissa leveranstider.

Svets- och svarvningsaktiviteterna äger rum i två separata 
produktionshallar. Det mesta arbetet är projektbaserat, vilket 
betyder att flexibilitet är extremt viktigt. Vissa projekt löper ett  
par dagar, andra flera månader. Därför behöver all utrustning, 
inklusive svetsrökutsugssystemet, vara installerat så effektivt 
och flexibelt som möjligt.

Flexibelt UtsUgssystem 
i anläggningen

FallstUDie

VAM Drilling har en ledande position på olje- och gasmarknaden 
för premiumprodukter och deras verksamhet är helt integrerad, 
från järnmalmen till skräddarsydda färdiga varor och tjänster. 
VAM Drilling erbjuder högkvalitativa och högpresterande 
produkter som används runt om i världen.

Vittnesmål

“Vi är helt på det klara med att våra anställda är nyckeln till 
vårt företags framgång. Därför vill vi erbjuda dem de bästa 
arbetsförhållanden som går att få. Detta inkluderar en hög 
kvalitet på utsugssystemet för svetsröken.”

CItAt VA herr R. van Es, Chefen för inköp/miljö/hälsa VAM Drilling.

http://www.vamdrilling.com
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www.plymovent.com  

installationsår
2005•	

Plymovent produkter
EF-2002; •	
stationär filterenhet
UK-Plymoth; •	
utsugsarm/kran

applikationer
Svetsning (svetsrök)•	

tillval
Monterat i golvet•	

Högkvalitativ och effektiv filtreringsmetod.•	

Detta utsugssystem fungerar oberoende av •	

allmänventilationen, så det kan enkelt flyttas.

Energisparande; •	

eftersom den varma luften stannar inuti anläggningen.

Underhållsvänlig; •	

förfiltret på elektrostatfiltret, joniseringscellen och 

uppfångaren kan rengöras och återanvändas i åratal.

Flexibelt svetsrökutsugssystem.•	

Det runda handtag på 360 grader gör armen åtkomlig från •	

alla hörn i anläggningen.

lösningen

Svetsarna vid VAM Drilling arbetar med en svarv, en 
halvautomatisk svetsarbetsbänk. De letade specifikt efter ett 
flexibelt svetsrökutsugssystem som passade denna specifika 
svarv. Som gjorde att hela svarven kunde om flyttas enkelt 
genom produktionshallarna.

En kombination av ett elektrostatiskt filter (EF-2002) och en 
utsugsarm/kran från UK-Plymoth blev den idealiska lösningen 
för svarven.

Det elektrostatiska filtret EF-2002 är en stationär filterenhet 
som avlägsnar råmetallfragment och fina svetsrökspartiklar från 
luften och för ren luft tillbaka till arbetsplatsen. Så ingen värdefull 
uppvärmd eller nedkyld luft strömmar ut ur anläggningen.

UK-Plymoth är en allt-i-ett-lösning. Kranen ger en solid 
konstruktion och armen erbjuder ett effektivt punktutsug. Det 
är utformat och byggt med den tunga industrin i åtanke. UK-
Plymoth når upp till i 8 meter i bredd.

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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