
PB MeTech GmbH, dat in 1999 is opgericht in Lorch (Duitsland), 
was als fabrikant alleen actief op het gebied van metaal-
engineering. In 2002 namen zij van BINZ een deel van de 
ambulanceproducten over en gingen vervolgens onafhankelijk 
verder. Onderwijl heeft PB MeTech de bedrijfsactiviteiten 
wereldwijd sterk uitgebreid. Vanwege deze sterke uitbreiding 
was het nodig om in 2006 te verhuizen.

De uitDaging

PB MeTech GmbH, gevestigd in Duitsland, maakt (onder meer) 
producten voor ambulances, zoals stoelen en brancards. Zij 
waren op zoek naar een duurzaam afzuigsysteem, een systeem 
dat in hun fabriek op effectieve wijze de lasrook en zwevende 
metaaldeeltjes zou kunnen afvangen en verwijderen.

Daarbij moest PB MeTech ook voldoen aan de wettelijke 
voorschriften en wilde zij voor hun werknemers een veilige en 
gezonde werkomgeving creëren. PB MeTech streefde niet alleen 
naar een veilige werkomgeving, maar ook naar een energie-
efficiënte oplossing (besparing op energie, dus minder kosten).

De fabriek van PB MeTech heeft tien werkplaatsen (lascabines) 
en twee werkplekken voor slijpwerkzaamheden. Aangezien de 
werkplekken vaste locaties zijn, koos Plymovent voor een 
volledig automatisch meerarmensysteem.

PB MeTech is verhuisd naar een moderne locatie van 3.500 m2. 
Zij ontwikkelen, produceren en installeren onderdelen voor 
patiëntentransport zoals taxi-transport en ambulances.

testimonium

“Wij zijn erg blij met het meerarmensysteem van Plymovent. 
Dit systeem zuigt niet alleen op effectieve wijze lasrook af, maar 
zorgt ook voor lagere kosten. Het volledige automatische 
systeem zorgt ervoor dat de afzuiging alleen in de werkplaats 
plaatsvindt als daar mensen aan het werk zijn. Er wordt dus geen 
energie verspild! Daarnaast gebruiken wij nu warmteterug-
winning als primaire warmtebron. Wat ook op de operationele 
kosten bespaart. Al met al een uitstekende oplossing!”

» De producten van Plymovent werken perfect, nemen weinig 
vloeroppervlak in beslag, en zijn energiebesparend, zodat de 
operationele kosten veel lager zijn dan vroeger. « 

UITSPRAAK DOOR de heer Pflüger van PB MeTech GmbH.
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producten
Volledig automatisch meerarmensysteem (voor lassen) 

 ■ 10 x FlexMax (afzuigarm)
 ■ 1 x centraal filtersysteem MultiDust® Bank (10.000 m3/h)
 ■ Sensors en dempers
 ■ Drukoverbrenger
 ■ VFD (aandrijving met instelbare frequentie)

Afzuigtafel (voor slijpen)
 ■ 2 x DraftMax Ultra (plug & play-unit)

jaar van installatie
 ■ 2008

applicaties
 ■ Lassen
 ■ Slijpen

 ■ Terugwinning van warmte (= primaire warmtebron).
 ■ Efficiënte filtratie van lasrook en grit.
 ■ Onderhoudsvriendelijk, aangezien de filterpatronen een 

zelfreinigend mechanisme hebben.
 ■ Flexibel, de inlaat en uitlaat van het centrale filtersysteem 

(MDB) kunnen in diverse posities worden geplaatst.
 ■ Modulair ontwerp van de MultiDust® Bank maakt 

uitbreiding van het systeem in de toekomst eenvoudig.
 ■ Op het dak gemonteerde centrale filterunit spaart kostbaar 

vloeroppervlak uit.
 ■ In zijn algemeen: lagere operationele kosten.

De oplossing

Bronafzuiging is de meest effectieve manier om lasrook te 
verwijderen. Daarom heeft Plymovent bij PB MeTech een meer-
armensysteem geïnstalleerd; een volledig automatisch meer-
armensysteem met 10 afzuigarmen en één centraal filtersysteem.

Zij hebben gekozen voor de FlexMax, een flexibele afzuigarm 
die grote werkgebieden bestrijkt met een reikwijdte van max. 
8,5 m. Er werden diverse lengtes geïnstalleerd om in elke 
werkplaats optimale flexibiliteit te garanderen.

Er werd gekozen voor het volledig automatische systeem om 
energie te besparen. Dit systeem zorgt er –via sensors– voor dat 
afzuiging alleen plaatsvindt wanneer mensen aan het werk zijn. 
Dit is een kostenefficiënte oplossing omdat minder stroom 
wordt verbruikt. Het gehele systeem is aangesloten op één 
centrale filterunit, de MultiDust® Bank. De MDB-10 is buiten 
geplaatst, op het dak van de fabriek. Een uiterst praktische 
oplossing waardoor er binnen ook minder lawaai is.

PB MeTech beschikt ook over 2 werkplekken waar slijpwerk-
zaamheden plaatsvinden. Deze plekken zijn uitgerust met afzuig-
tafels. De DraftMax is een combinatie van werkbank en afzuig-
systeem. Een van de voordelen is dat de DraftMax-unit weinig 
werk/vloeroppervlak in beslag neemt.

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.

systeemfeiten

VoorDelen


