
GP Groot grundades år 1917. Idag sysselsätter företaget 750 
anställda i Nederländerna. Genom åren har de gripit sina 
chanser inom avfallshanterings- och återvinningsbranschen.
GP Groot riktar sig på tre marknadssegment: insamling & 
återvinning av avfall i allmänhet, hållbara bränsle- & energikällor 
och infrastruktur & maskinteknik.

UTMANINGEN

GP Groot har en verkstad bakom sitt kontor i Heiloo, 
Nederländerna. Där utförs dagligen diverse svetsverksamheter.
Arbetsstycken som får sitt underhåll hos GP Groot varierar 
från stora skeppscontainrar via behållare för metallskrot till 
metalldelar för grävmaskiner.

GP Groots kärnverksamhet är avfallshantering & återvinning. 
Företaget samlar in avfall, återvinner och skapar nya energikällor.

Man behövde en lösning för att suga ut och föra undan 
svetsröken ur sin verkstad för att uppfylla Arbetarskyddslagens 
krav gällande svetsrök. Det behövdes en flexibel produkt 
eftersom svetsverksamheter och själva arbetsstycket varierar 
per projekt.
Pomweld, auktoriserad återförsäljare för Plymovent, föreslog 
mobila filtreringsenheter.

VITTNESMÅL

“Sedan svetsning började utgöra en del av vår affärsverksamhet 
behövde vi en högvärdig produkt som befriar luften i verkstaden 
från förorening, för att uppfylla de lagliga bestämmelserna. Med 
Pomweld har vi haft kontakt sedan länge, eftersom de också 
levererar vår svetsutrustning.”

“Pomweld rekommenderade de mobila filterenheterna från 
Plymovent. Jag måste säga att enheternas mångsidighet verkligen 
är praktisk för våra behov. Den mobila enheten är lätt att flytta 
och utsugningsarmen kan hela tiden sättas i ett annat läge för 
optimalt resultat. Vi är mycket nöjda med dessa enheter, de 
håller vår verkstad ren!”

»De mobila enheterna för undan svetsröken effektivt och luften 
i verkstaden hålls ren. « 

SADE Kees van Ekris vid GP Groot.

MobILA ENhETEr GEr 
MAxIMAL fLExIbILITET

fäLTExEMpEL
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plymovent-produkter

 ■ 2 x mobil filterenhet, typ MFD

 ■ 2 x utsugningsarm, typ UltraFlex-4

Installationsår

 ■ 2010

Verksamheter

 ■ Alla sorters svetsverksamheter, främst för underhåll

 ■ Flexibilitet, de mobila enheterna kan användas var som 

helst i verkstaden.

 ■ Armarna suger undan svetsröken direkt och skyddar 

därmed svetsaren från att inandas skadliga ångor.

 ■  Källutsugning – såsom undanförsel av svetsrök genom 

armar– håller arbetsmiljön ren, eftersom svetsröken inte 

får en chans att samlas i verkstaden.

 ■ Allt som allt: personalens hälsa skyddas och verkstaden 

hålls ren.

LÖSNINGEN

Det var tydligt att GP Groot behövde en flexibel lösning för att 
suga ut sina svetsångor, eftersom företaget hanterar 
arbetsstycken av alla typer och format. Fasta utsugningsarmar – 
monterade mot väggen eller på stativ– var alltså inte lämpade.

Källutsugning förblir dock den effektivaste metoden för att föra 
undan svetsrök från svetsarens direkta inandningszon.
Därför bestämde man sig för mobila filtreringsenheter. 
Utsugningsarmarna ovanpå enheten skyddar svetsaren direkt, 
eftersom svetsröken genast förs undan. På så sätt hålls 
arbetsmiljön ren, eftersom svetsröken aldrig får en chans att 
samlas i verkstaden.

Den mobila filterenheten är mycket flexibel. Med en UltraFlex-4 
utsugningsarm monterad når den upp till 4 m. Armens kåpa kan 
vridas 360 grader. Detta betyder att du kan placera enheten och 
rikta armen och kåpan precis hur du vill för optimal utsugning.

Med sin plug & play-utformning och enkla funktion är enheten 
dessutom mycket användarvänlig.

Plymovent bryr sig om vilken luft du andas. Vi erbjuder produkter, system 
och tjänster som garanterar ren luft på jobbet, över hela världen. Vi 
respekterar miljön och tillhandahåller högvärdiga produkter. Vår mångåriga 
expertis och vårt helhjärtade intresse för våra kunders behov hjälper oss 
att hitta exakt den rätta lösningen för dig.

proDUKTfAKTA

VIKTIGASTE fÖrDELAr

www.plymovent.com  


