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FIMA is al meer dan 60 jaar een vindingrijke partner in de 
machinebouwindustrie. Zij zijn voortdurend bezig met het 
ontwikkelen en optimaliseren van hun producten en diensten. 
Tegenwoordig is FIMA een wereldwijde speler op het gebied 
van klantspecifieke fabricage van machines en een effectieve 
partner voor aanjagers, compressors, centrifugaaldrogers, 
bodemkleppen, engineering en support.

De uitDaging

De bestaande werkplaats van FIMA is al vele jaren uitgerust met 
een lasrookafzuigingssysteem. In 2006 heeft FIMA een nieuwe 
productiehal gebouwd om hun productie-capaciteit te 
vergroten.

FIMA was op zoek naar een modern, gebruikersvriendelijk 
systeem. Dit werd beschouwd als de belangrijkste eis voor de 
14 nieuwe laswerkplekken. Er werd gekozen voor het 
afzuigingssysteem van Plymovent.

Het afzuigingssysteem van Plymovent voldeed in veel opzichten 
aan alle behoeften van FIMA. Het jaarlijkse verbruik van lasdraad 
bij FIMA is circa 8-10 ton.

» Het beste afzuigingssysteem maakt nog niet het beste 
laswerkstuk. Maar het beste afzuigingssysteem is er altijd! « 

QUOTE BY Dhr. Wengert.

VeiligheiD Van De lasser 
staat Voorop

referentie

Het bedrijf onderscheidt zich door hun uitstekende innovatieve 
benadering, hun visionaire capaciteit en oplossingsgerichte 
activiteiten.

testimonium

“Een innovatief en krachtig systeem dat de veiligheid van de 
lasser voorop stelt, zonder onnodig gebruik van energie. Daarom 
hebben wij gekozen voor Plymovent.”

http://www.fima.de


DE-03

www.plymovent.com  

Jaar van installatie
2006•	

type installatie
Systeem met meerdere armen.•	

aantal werkstations
14 afzuigarmen + verlengarmen •	
(UltraFlex-4 + NEC-2)

filtratie
Zelfreinigend SCS-filtersysteem.•	

Ventilators
SIF-1500•	

opties
Automatische start/stop + werklamp•	

Het systeem wordt automatisch in- en uitgeschakeld.•	

De afzuigarmen zijn gemakkelijk te bedienen.•	

Een frequentieregelaar voorziet in de optimale •	

afzuigcapaciteit, gebaseerd op het aantal afzuigarmen dat 

feitelijk in bedrijf is.

Schone, veilige en gezonde werkomgeving.•	

De oplossing

Om de lasrook af te vangen in de productiehal, heeft het 
bedrijfsmanagement besloten om afzuigarmen aan te schaffen. 
Er werd gekozen voor de flexibele afzuigarmen van het type 
UltraFlex-4 (lengte 4 m) en verlengkranen van het type NEC-2 
(bereik 2 m) met een totaal bereik van 6 m.

Een centraal leidingsysteem verbindt de afzuigarmen met de 
centrale filterunit, van het type SCS, met een voorafscheider en 
een centrale ventilator van het type SIF-1500 (11 kW).

Om de verwarmingskosten zo laag mogelijk te houden, is de 
installatie uitgerust met een zomer/winterschakelaar (zomer - 
uitblaas naar buiten, winter - recirculatie van de lucht binnen). 
Om ruimte te winnen is de filterinstallatie gemonteerd op een 
platform.

Plymovent vindt de lucht die u inademt belangrijk. We bieden producten, 
systemen en diensten aan voor schone lucht in uw werkomgeving, waar ook 
ter wereld. Wij respecteren het milieu en leveren hoogwaardige producten. 
Onze jarenlange ervaring, expertise en klantgerichtheid stellen ons in staat 
om exact die oplossing te leveren die u nodig heeft.
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