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Edmolift, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, beschikt over een 
moderne, op maat gemaakte bedrijfslocatie van 16.000 m2, met 
afdelingen voor fabricage, onderhoud en verkoop, samen met 
magazijnfaciliteiten. Het deskundige team van Edmolift bestaat uit 
veertien mensen, terwijl hun landelijke netwerk on-site 
productdemonstraties en competent advies biedt om de beste, 
meest kosteneffectieve oplossing te bedenken voor elk behoefte 
op hef- en handling-gebied.

DE UITDAGING

Edmolift UK Ltd is een van de grootste fabrikanten en leveranciers 
van schaarheftafels, pallethandlingproducten en handbediende 
handling-hulpmiddelen in het Verenigd Koninkrijk. Zij installeren 
hun apparatuur al vier decennia lang met succes in bedrijven van 
elke grootte, in alle industriële sectoren, waaronder engineering, 
engineering, fabricage, verpakking, verwerking, gezondheidszorg 
en onderzoek. Edmolift fabriceert circa 10.000 schaarheftafels per 
jaar en exporteert deze wereldwijd.

Het productontwikkelingsgebied stond gepland om te worden 
verplaatst naar het nieuwe opslaggebied. De uitdaging voor 
Plymovent was om een afzuigsysteem te leveren dat voorkomt 
dat lasrook en lasstof de voorraden in het magazijn bedekken.
Bovendien moest het systeem voldoen aan de wettelijke vereisten 
en een veilige en gezonde werkomgeving creëren.

REVIEW

“De FlexHood doet alles wat we willen dat het doet. Wij hebben 
schone lucht buiten de afzuigkap en het product zelf veroorzaakt 
geen obstructies voor het werk omdat het aan het plafond hangt.”

“De afzuigkap van Plymovent heeft geleid tot een aanzienlijke - 
zichtbare en meetbare - verbetering van de luchtkwaliteit. De 
FlexHood heeft geleid tot een werkomgeving die schoner en 
veiliger is.”

» De FlexHood heeft bewezen 100% betrouwbaar te zijn! «

UITSPRAAK VAN Darren Papani, algemeen directeur van Edmolift UK 
Ltd.
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Producten
 ■ 1x Flexhood (afzuigkap)

opties
 ■ 2x verlichtingsarmatuur
 ■ Laslamellen om het lasgebied te isoleren, oranjerood 

semitransparant

Jaar van installatie
 ■ 2010

Toepassing
 ■ Lassen

 ■ Lasrook en stof bedekken niet langer de nieuwe voorraden 

in het magazijn.

 ■ De FlexHood zorgt ervoor dat de blootstelling aan lasrook 

en stof niet hoger is dan de wettelijke vereisten.

 ■ Verbeterde luchtkwaliteit binnen, minder rook en stof.

 ■ In het algemeen: een werkomgeving die schoner, veiliger en 

gezonder is

DE oPlossING

Plymovent koos voor een afzuigkap. FlexHood, de afzuigkap van 
Plymovent, is ontwikkeld om een lasgebied te bestrijken en te 
isoleren, precies zoals Edmolift wilde.

De FlexHood is een modulair product. Er kan bijvoorbeeld voor 
worden gekozen om deze aan het plafond op te hangen of op 
aluminiumstandaards te plaatsen. Edmolift koos ervoor om het 
product aan het plafond op te hangen. Op deze manier kan de 
werkbank eronder optimaal worden gebruikt.

Na installatie van de FlexHood bleek de luchtkwaliteit 
gewoonweg perfect te zijn, onder de blootstellingslimieten die 
gelden voor lasrook.
Nu dat alle lasrook door de effectieve FlexHood wordt 
afgevangen, is de voorraad ook schoon en stofvrij.

De grootte van de FlexHood is flexibel en kan op maat worden 
gemaakt. Het is mogelijk om precies de maat op te geven die 
geschikt is voor de specifieke werkbank (zoals Edmolift deed). 
De FlexHood is verkrijgbaar voor lasgebieden tussen 1,5 m² en 
30 m².
Edmolift vindt de FlexHood uiterst gebruikersvriendelijk. 
Bovendien wordt geen extra (kostbare) vloerruimte ingenomen.
Dit alles samen maakt dit product uiterst geschikt voor het 
beperkte lasgebied bij Edmolift.welding area at Edmolift.

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.

PRoDUCTfEITEN

BElANGRIJKsTE VooRDElEN


