
Harsveld, beläget i Velsen-Noord (NL), har sedan över 60 år  
tillverkat röranläggningar, plåtkonstruktioner, tankar, tryckkärl 
och värmeväxlare. Företaget levererar till stora tekniska företag 
både hemma och utomlands, såsom Tata Steel, DSM och BAM. 
Harsveld är bland annat specialiserade på att bearbeta rostfria, 
värmetåliga och höglegerade stålkvaliteter.

Utmaningen

Harsveld Apparatenbouw BV sysselsätter ca 50 medarbetare, 
av vilka 35 är svetsare. Alla svetsare är certifierade och  
all-round” (MIG/MAG, TIG, elektrodsvetsning m.m.) och arbeta 
kontinuerligt med en mångfald, mestadels högkvalitativa metaller.

Mångfalden av svetsmoment resulterar i att svetsröken finns på 
många olika platser. För vissa uppdrag är det inte ovanligt att 
layouten för hela tillverkningshallen fullständigt görs om. Därför 
kräver inte bara arbetsplatserna, utan även utrustningen för 
utsugning av svetsröken, flexibilitet.

Plymovents mobila svetsrökutsug MFD med utsugsarmar 
UltraFlex-4 framstår som det logiska valet. Detta kombinerar 
flexibilitet och användarvänlighet med ett stort kontroll-
intervall.

Harsveld är VCA**-certifierade. Ett av kraven för detta är att 
personalen måste få information 13 gånger om året gällande 
säkerhetsfrågor. Detta innebär att kunskapen från medarbetarna 
hålls uppdaterade. Ett av ämnena är “skydd mot svetsrök”. 
Deltagande i dessa informationssessioner är obligatoriskt för 
alla medarbetare.

Vittnesmål

“Säkerheten för våra medarbetare spelar en viktig roll i vår 
företag. Utsugsutrustningen från Plymovent bidrar märkbart till 
denna fråga. Vi köper nu vår utsugsutrustning från Plymovents 
partner Pomweld i Heerhugowaard (NL); man bara ringer dem 
så ordnar de allting på nolltid!”

» Utsugsutrustningen från Plymovent innebär ett enormt tillskott 
till medarbetarnas hälsa. « 

CITAT AV Aart Kramers, Chef Harsveld.
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Plymovent produkter

•	 Mobila svetsrökutsug: 

15 x MFD

•	 Utsugsarmar (monterade 

på de mobila enheterna): 

15 x UltraFlex-4

•	 Flerarmssystem: 

- SFE-25 (stationärt filter) 

- 3 x UltraFlex-4 (arm) 

- 3 x NEC-2 

(förlängningskran)

installationsår

•	 Flerarmssystem: 2000

•	 Mobil enhet: 2006

applikationer

•	 MIG-MAG-svetsning

•	 TIG-svetsning

•	 Pinn-svetsning

•	 En hälsosam arbetsmiljö; 

tack vare professionell utsugsutrustning från Plymovent.

•	 Mobila svetsrökutsug inkl. UltraFlex-4 utsugsarmar ger 

flexibilitet på arbetet golvet.

•	 användarvänligt; smutsindikatorn på den mobila enheten 

indikerar exakt när filtret behöver bytes.

•	 medvetenhet, ansvar och säkerhet; 

eftersom 50% av svetsarna har en personlig mobil enhet: till 

sitt förfogande, är svetsarna definitivt medvetna om sin egen 

säkerhet och ser till att enheten fungerar ordentligt.

lösningen

Harsveld håller en proaktiv policy för att informera sina 
medarbetare om farorna med svetsrök och betydelsen av en 
säker och hälsosam arbetsmiljö. Detta gör också att svetsarna 
påpekar för varandra “ohälsosamt” beteende, exempelvis när 
utsugsutrustningen inte tillämpas korrekt, vilket utsätter deras 
egen hälsa för fara.

Alla svetsare äger ett PSU-paket*. Hälften av svetsarna har även 
ett personligt mobilt svetsrökutsug. Särskilt den yngre 
generationen svetsare är väl medvetna om sin egen hälsa.

Harsveld har investerat i 15 st mobila svetsrökutsug av typen 
MFD. De mobila enheterna är alla försedda med den flexibla 
utsugsarmen UltraFlex-4. Denna utsugsarm har en räckvidd på 
4 meter och gör att svetsarna kan utföra sina svetsaktiviteter 
inom ett stort område. Utöver de mobila enheterna, använder 
företaget även ett stationärt system med tre utsugsarmar, av typ 
UltraFlex-4 inklusive förlängningskran, av typ NEC-2, vilket ger 
ett arbetsområde på 6 meter per svetsningsplats. En FAN-28 är 
ansluten till varje utsugsarm. Svetsröken leds ut utomhus via 
luftrenaren SFE-25.

* PSU = personlig skyddsutrustning.

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.

system fakta

HUVUdfördelar

VCA** = säkerhetscertifikat med 35 krav gällande säkra
  arbetsförhållanden, hälsa och miljö.
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