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Hessels Zeefbanden, som ligger i Heiligerlee, Nederländerna, 
har varit ledande inom avvattnare i mer än 50 år. De kan leverera 
avvattnare i alla tänkbara storlekar då de, som enda företag i 
Nederländerna, profilerar och skär sina transportörer i egen 
regi. Förutom Nederländerna, är Hessels även verksamt i 
Belgien, Tyskland och Frankrike.

Hessels avvattnare är tillverkade av de bästa materialen med de 
modernaste produktionsmetoderna. De används främst inom 
jordbruk och trädgårdsnäring, men även inom fiskesektorn och 
industrin i allmänhet. Produkterna säljs till nöjda kunder i hela 
Europa. De säljs även till kunder utanför Europa, inklusive Nya 
Zeeland, Sydafrika och Kanada.

Utmaningen

Avvattnare tillverkas enbart i företagets egen regi på Hessels 
Zeefbanden. Inklusive metallstängerna som används i dem. 
Dessa metallstänger i olika legeringar valsas i ändarna, och kan 
sedan stiftas fast på avvattnarna. Stängerna valsas genom att 
hetta upp metallen. Upphettningen av metallen producerar 
stora mängder ångor och damm, som är farliga för personalen. 
Även efter valsningen produceras farliga ämnen. Stängerna 
transporteras till vad som allmänt kallas en ”avluftningsplats”, 
där de kan avluftas lite längre. Utmaningen var därför att inte 
bara ge kunden en utsugningslösning för metallbearbetnings-
processen, utan även en lämplig lösning för denna efterbehandling. 

» ”Om vi ombads att betygsätta samarbetet med Plymovent på 
en skala mellan 1 och 5, skulle vi ge det 6!”
Citat va Remko de Jong, chef för Hessels Zeefbandens tekniska 
avdelning. «

Hessels vill också Ha Plymovents 
erfarenHet ocH exPertis!
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lösningen

Plymovent studerade alla möjliga lösningar tillsammans med 
Hessels Zeefbanden, då detta är en mycket specifik 
metallbearbetningsprocess. De olika lösningarna som Plymovent 
kan erbjuda undersöktes. De sträcker sig från källutsugning till 
rumsutsugning och takventilation. Genom att kombinera 
Plymovents och Hessels Zeefbandens omfattande erfarenhet 
och sakkunnighet, kom man fram till slutsatsen att en ”inkapsling” 
av automatiska metallbearbetningsmaskiner och avluftnings-
platser är den lösning som kommer att ge goda resultat. 
Inkapslingen implementerades i form av Plymovents utsugshuvar 
FlexHood, med svetsgardiner runt alla automatiska 
metallbearbetningsmaskiner och avluftningsplatser. Dessutom 
valde man vid två arbetsplatser att skydda anställda direkt vid 
källan mot farliga ångor och dammutsläpp.  
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Produkter
 ■ 2 x T-Flex 
 ■ 1 x MDB-24 Filtreringsenhet
 ■ 1 x CHB 30 18,5kW-4P ventilation box
 ■ 1 x Helautomatisk frekvensregulator inklusive 

     vakuumsensor
 ■ 2 x FlexHood 5x3m
 ■ 2 x FlexHood 5,5x1,5m
 ■ 1 x FlexHood 5x1,5m
 ■ 1 x FlexHood 4x1,5m
 ■ 1 x FlexHood 2,5x2m
 ■ 1 x FlexHood 2x2m

installationsår
 ■ 2015

 ■ En ren, säker och hälsosam arbetsmiljö för all personal.
 ■ Uppfyller kraven som finns fastställda i nederländsk 

lagstiftning..
 ■ När det är möjligt cirkuleras den rena och varma luften 

(vilket ger lägre kostnader för värme och ventilation).

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

Det var ett medvetet val att utrusta varje utsugshuv med en 
egen automatisk ventil. De körs för varje maskin. Detta betyder 
att den automatiska ventilen öppnas och fläktens hastighet ökar 
när maskinen är påslagen. Vilket i sin tur betyder att processen 
är extremt energieffektiv!

Dessutom valde man att utrusta hela systemet med en 
automatisk sommar- och vinterkontroll. Detta innebär att varm 
luft leds ut på sommaren och att inomhusluften återcirkuleras 
på vintern. Ett extremt energieffektivt system har utvecklats för 
att denna omfattande automatiska process som sammanfaller 
med maskinernas arbete och samtidighet..

Denna tekniskt avancerade lösning som skapades och utarbeta-
des genom samarbete mellan båda parter, visar att Plymovents 
utsugssystem för svetsångor inte bara lämpar sig för utsugning 
av svetsångor, utan även kan användas för att avlägsna ämnen 
som frigörs under andra bearbetningsprocesser.


