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In januari 2012 heeft de nieuwe campus zijn deuren geopend. 
Het ontwerp is uniek en modern. In deze onderwijsomgeving is 
de studie-ervaring voor studenten gerelateerd aan de ‘echte 
wereld’. Het Furness College biedt ook volwassenen een breed 
scala aan beroepsopleidingen en -trainingen. Veel volwassen 
studenten werken bij BAE Systems*, stagiaires die hun vak 
uitoefenen op de scheepswerf.

* BAE Systems is een mondiaal bedrijf op het gebied van defensie, 
veiligheid en luchtvaart, en biedt wereldwijd werk aan circa 93.500 mensen.

DE UITDAGING

Het Furness College is een college van Further Education (FE) in 
Barrow-in-Furness (Verenigd Koninkrijk). Dit college omdat een 
‘specifiek universitair centrum’ dat fonkelnieuwe werkplaatsen, 
schoonheidssalons, restaurants en de allernieuwste technologie 
herbergt.

Het college was op zoek naar hoogwaardige apparatuur voor 
de afzuiging van lasrook in de technische werkplaatsen.

Plymovent werd gevraagd of zij een systeem konden leveren dat 
lasrook effectief afzuigt. Daarnaast moest het een educatief doel 
hebben en natuurlijk passen bij het ontwerp van het gebouw. De 
producten moesten natuurlijk ook voldoen aan de wettelijke 
eisen.

Bij het Furness College zijn er 300 leerlingen die les krijgen in 
MIG- en TIG-lassen. Er zijn twee werkplaatsen van circa 1750 
m2.

TESTIMONIUM

“Plymovent heeft geavanceerde technologie geleverd die 
studenten helpt bij hun technische opleiding en die voldoet aan 
de veiligheidsvoorschriften. Tegelijkertijd voldoen wij ook aan de 
gezondheidsvoorschriften. Het aantrekkelijke ontwerp van de 
Plymovent-werktafels heeft ook bijgedragen aan de promotie 
van de technische afdeling van het Furness College. De tafels 
maken indruk op bezoekers vanwege hun schone en moderne 
vormgeving en de afzuigtafels zijn gemakkelijk te onderhouden. 
Dit is een groot voordeel! De tafels zijn bijna zeven maanden 
intensief gebruikt door 300 studenten, maar het zal nog heel 
lang duren voordat de filters moeten worden vervangen. Dit 
bewijst dat de afzuigtafels een zeer kostenefficiënte keus zijn 
geweest.”

» De afzuigtafels zijn een zeer kostenefficiënte keus geweest. « 

CITAAT van Dhr. Hughes, Leraar van Furness College.

AFZUIGTAFELS BIEDEN EEN 
VEILIGE WERKOMGEVING VOOR 
STUDENTEN
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Producten
 ■ 25 x DraftMax (werkbank met onder- en achterafzuiging)

Jaar van installatie
 ■ 2012

Toepassingen
 ■ TIG welding
 ■ MIG welding

Service en onderhoud
 ■ Zesmaandelijks onderhoudsabonnement

 ■ Een schone, veilige en gezonde werkomgeving

 ■ In overeenstemming met wettelijke regelgeving en 

onderwijsvoorschriften

 ■ Gebruiksgemak

 ■ Onderhoudsvriendelijk

 ■ Kosteneffectief

 ■ Geluidsarm

 ■ Neemt weinig vloerruimte in

 ■ Geschikt voor een groot aantal processen in de 

metaalfabricage

 ■ Past perfect bij het moderne gebouw

DE OPLOSSING

Aangezien lassen en slijpen beide onderdeel vormen van het 
programma bij het Furness College, moest de oplossing elke 
leerling genoeg ruimte bieden om deze beide processen uit te 
voeren en tegelijkertijd alle lasrook afzuigen.

DraftMax, de Plymovent-werktafel met beneden- en 
achterwaartse afzuiging, is een combinatie van een lastafel en 
een afzuig- en filtratiesysteem. De compacte unit kan vrijwel 
overal worden geplaatst, bijv. binnen in een lascabine of via 
aansluiting op leidingwerk. De DraftMax is geschikt voor een 
groot aantal toepassingen, zoals lassen, slijpen en plasmasnijden. 
Daarnaast kan de tafel worden gebruikt voor het mengen van 
poeders. De DraftMax-units voldoen aan alle 
onderwijsvoorschriften en lossen alle afzuigproblemen van het 
Furness College op. Bovendien zijn de DraftMax-units modern 
en passen zij bij het ontwerp van het gebouw.

De docenten hebben een jarenlange ervaring met diverse 
afzuigapparatuur en zijn van mening dat de werktafel van 
Plymovent een geavanceerd eersteklasproduct is dat 
uitzonderlijk goed werkt omdat zij nooit meer rook zien. De 
DraftMax-units kenmerken zich door een groot werkgebied per 
lasser, wat de werkomgeving beter en veiliger maakt. Deze 
oplossing vergroot ook de kwaliteit van de werkstukken, zodat 
de studenten in hun vakgebied uitmuntend kunnen presteren.

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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