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Översikt

Om GXO

GXO Logistics är en av de största aktörerna 
på den globala marknaden för lagring och 
logistik. Företaget erbjuder effektiv lagring 
av varor på 1 500 platser i fler än 34 länder, 
men i Venray hanterar de något speciellt: 
returlogistik. Varje år ankommer 50 000 
skrivare och 5 miljoner tonerpatroner till 
lagerlokalen. Delarna repareras, återvinns 
eller kasseras på ett miljövänligt sätt. 

Weeelabex-certifierad
Alla företag som hanterar elektronik i Europa måste 
uppfylla kvalitetskraven från Weeelabex för att få 
återvinna material. Detta gäller även GXO Logistics 
och de har blivit certifierade för detta. För att uppfylla 
framtida europeiska kvalitetsstandarder ville GXO 
Logistics minska mängden damm redan nu. Det var 
mycket viktigt enligt Jan Gommans, kundrådgivare på 
GXO. ”Vi är stolta över vår Weeelabex-certifiering och 
vill verkligen behålla den.” 
 
 
Damm kan virvla runt osynligt i en 
lokal
Mängden damm hos GXO orsakas av att skrivarna 
och kopieringsmaskinerna förvaras i kartonger 
under en lång tid. När skrivarna och kopieringsma-
skinerna öppnas första gången sedan tillverk-
ningen släpps en hel del damm ut i luften. Dammet 
syns inte när det virvlar runt i lokalen, men det 
känns. Personalen märkte att det blev svårare 
och svårare att andas i lagerlokalen, men även 
att kartongerna och maskinerna var dammiga. 
Dave van Houten, gruppchef och teknisk ingenjör: 
Vi brukade börja dagen med att städa bort allt 
damm, men det var tillbaka redan nästa dag. Vi var 
tvungna att torka bort damm varje dag. Produk-
tionsassistent Sylvia Scheibel kände att det fanns 
mycket damm i lokalen. ”Det blev svårare att andas 
och när man snöt sig blev näsduken svart.” 
 
GXO Logistics ville därför hitta en lösning på det 
här problemet. Via en nätverkskontakt till chefen 
Jan Gommans hörde styrelsen talas om Zehnder 
Clean Air Solutions. De kontaktade Zehnder 

snabbt och fick hjälp med att undersöka hur 
problemet kunde lösas. 
 
 
Mindre damm innebär bättre 
arbetsmiljö hos GXO Logistics
Ledningen är mycket nöjd med lösningen. ”Vi har 
nu en bra arbetsmiljö, något som är mycket viktigt 
för våra hårt arbetande anställda. De förtjänar 
en ren och angenäm arbetsmiljö”, säger Richard 
Quick, platschef på GXO Logistics i Venray. 
Produktionsassistent Henk Klabbers märkte direkt 
att mängden damm minskade i arbetsmiljön. 
”Kartongerna är inte lika dammiga och mina kläder 
och näsborrar är inte lika svarta.” 
 
Den minskade mängden damm i lagerlokalen 
har inte bara förbättrat arbetsmiljön för de 125 
anställda utan har även sänkt företagets kost-

Utmaningar 

Anläggningen i den nederländska staden Venray är 
specialiserad på reparation, återvinning och bort-
skaffande av skrivare och bläckpatroner. Anlägg-
ningen är Weelabex-certifierad vilket i Europa 
krävs för återvinning av elektroniska produkter. 
För att fortsättningsvis uppfylla kraven ville GXO 
Logistics minska findammsbelastningen. Den var 
nämligen mycket hög i lagerhallen. Skrivare och 
kopieringsmaskiner förvaras ofta i lådor under 
lång tid. När dessa öppnas igen släpps plötsligt 
en stor mängd findamm ut i luften. Detta damm 
lägger sig inte bara på de andra lådorna, utan 
påverkar särskilt de anställda negativt. Att andas 
i lagerhallen blev svårare och svårare – när en 
medarbetare snöt sig blev näsduken svart. Det var 
dags att söka en skräddarsydd luftreningslösning 
för logistikbranschen.

”Tack vare luftrenarna har vi nu en trevlig 
arbetsmiljö. Detta är mycket viktigt för våra 
medarbetare, som arbetar oerhört hårt. Jag 
skulle definitivt rekommendera Zehnder Clean 
Air Solutions.” 

Richard Quick, platschef 

Fördelar

Tack vare luftrenare från Zehnder Clean 
Air Solutions sänktes dammexpone-
ringen med 67 %. Detta har gjort det 
möjligt för GXO Logistics att skapa 
en ren och trevlig arbetsmiljö för sina 
anställda, som nu känner sig betydligt 
mer bekväma på jobbet. Effekten är 
också direkt visuell: kläder och näsdukar 
är inte längre svarta. Dessutom är 
lagrets lådor mindre dammiga. En ytterli-
gare fördel är att rengöringskostnaderna 
har minskat avsevärt tack vare luftre-
narna. Dammet behöver bara avlägsnas 
en gång i veckan, istället för varje dag
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nader för rengöring. ”Nu behöver vi bara städa 
bort dammet en gång i veckan, på måndagar, och 
arbetsplatsen är sedan ren resten av veckan,” 
berättar Dave van Houten.  
 
 
Mängden damm har minskat 
med 67 %
Zehnder Clean Air Solutions system har minskat 
mängden damm med 67 %. Service och underhåll 
sköts av personal från Zehnder Clean Air Solutions. 
”Om det uppstår fel är kommer de redan nästa dag för 
att lösa det. Det är fantastiskt. Vi är inte specialister 
på det här området, och Zehnder Clean Air Solutions 
sköter allt åt oss”, säger Richard Quick. ”Jag rekom-
menderar dem verkligen.”


