
 Vanwaar de nood aan luchtdouches? 

“In de Centrale Werkplaats van de NMBS in Mechelen werken 

heel wat mensen aan de herstelling van treinstellen. Veilig- 

heidskledij is verplicht voor iedereen. Om een nog gezondere 

werkomgeving te creëren, investeerde de NMBS in drie lucht- 

douches. De installatie fungeert in de eerste plaats als een  

muur tussen de bestofte en de zuivere ruimte. Bij het verlaten 

van de werkruimte moet iedereen verplicht door de lucht- 

douches. De installatie wordt door twee ploegen van telkens  

35 personen gebruikt.”

 Hoe loopt de samenwerking nu in de praktijk? 

“De montage van de drie luchtdouches, de Vario filter en de absoluutfilter is zeer vlot verlopen, met respect 

voor de levertermijn en veiligheidsvoorschriften. De Vario 3 filter zuigt de vervuilde luchtstroom af en zuivert 

de lucht voor de eerste maal. Het stof blijft tegen de filterplaten kleven, wordt met perslucht losgeklopt en 

valt in twee opvangemmers. Daarna gaat de gezuiverde lucht naar een absoluutfilter. Deze filter dient als 

veiligheid voor het geval iets met de eerste filter verkeerd gaat. Volgens de laatste metingen is de lucht die 

naar buiten geblazen wordt zuiverder dan de lucht die wordt binnengetrokken. Sterk! Daarnaast is er rond 

de luchtdouches een akoestische ruimte gebouwd om het lawaai in de werkruimte te beperken.  

Onze medewerkers beseffen dat het gebruik van de installatie noodzakelijk is voor hun eigen gezondheid.  

De directie staat erop dat ze de installatie correct gebruiken en de werfleider houdt hier toezicht over.”   

 Waarom koos de NMBS voor Lybover AIR? 

“Lybover AIR stelde ons een totaaloplossing voor met een   

korte leveringstermijn. Na een grondig marktonderzoek 

kozen we voor Lybover AIR, omdat zij de beste levertermijn  

en prijs/kwaliteit garandeerden. Daarnaast was het voor  

ons belangrijk om met een partner samen te werken die het 

volledige concept aanbood (filter én luchtdouches) en ons  

1 CE bezorgde voor de volledige installatie.”

Graag een totaaloplossing op uw maat?  
Contacteer Lybover AIR via info-air@lybover.be   +32 56 67 10 10

 NMBS zorgt voor gezonde  
 werkomgeving tijdens 
 strippen van treinen 

“Onze mensen 
gezond houden, 
is de investering 

meer dan waard.”

“Vlotte montage, 
correcte levertermijn 

en respect voor de 
veiligheidsvoor- 

schriften: wij zijn 
tevreden.”


