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Vid sitt brittiska högkvarter har företaget moderna, 
skräddarsydda lokaler på 16 000 m2 som rymmer deras 
tillverknings-, service- och försäljningsavdelningar tillsammans 
med lagerutrymmen.
Edmolifts professionella arbetslag har 14 anställda, medan deras 
landstäckande nätverk ger lokala produktdemonstrationer och 
kompetent rådgivning för att uppnå den bästa, mest 
kostnadseffektiva lösningen för alla lyft- och hanteringsändamål.

UTMANINGEN

Edmolift UK Ltd är en av Storbritanniens största tillverkare och 
leverantörer av saxliftbord, pallhanteringsprodukter och 
manuella hanteringsredskap. Företaget har med framgång 
installerat sin utrustning hos företag av alla storlekar och inom 
alla branscher, såsom
verkstads- och tillverkningsindustrin, förpackning, bearbetning, 
hälsovård och forskning i över fyra decennier.

Edmolift tillverkar ca. 10,000 saxliftbord per år, som exporteras 
över hela världen.

Man planerade att flytta avdelningen produktionsutveckling till 
den nya förrådsavdelningen. Plymovent fick uppdraget att 
tillhandahålla ett utsugningssystem som hindrade svetsrök och 
stoft från att förorenas förråden i lagerbyggnaden.
Vidare måste systemet uppfylla de lagliga bestämmelserna och 
därmed skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

VITTNESMÅL

“FlexHood gör allt vi hade väntat oss. Vi har ren luft utanför 
utsugningskåpan och själva produkten står inte i vägen eftersom 
den hänger i taket.”

“Plymovents utsugningskåpa har givit en avsevärt förbättrad 
luftkvalitet, både synlig och beräknad. Tack vare FlexHood har vi 
en renare och säkrare arbetsmiljö.

»The FlexHood har visat sig vara 100 % pålitlig! «

SADE Darren Papani, Managing Director vid Edmolift UK Ltd.

fLExhood UppfyLLEr 
EdMoLIfTS krAV

fäLTExEMpEL



UK-07

www.plymovent.com  

produkter
 ■ 1 x Flexhood (utsugningskåpa)

Tillval
 ■ 2 x belysningsarmatur
 ■ Svetsportar som isolerar svetsningsstationen, orange-röda 

halvt genomsynliga

Installationsår
 ■ 2010

Verksamhet
 ■ Svetsning

 ■ Svetsrök och stoft samlas inte längre på det nya förrådet i 

lagret.

 ■ FlexHood sörjer för att exponeringen för svetsrök och 

stoft inte överskrider föreskrivna värden.

 ■ Förbättrad luftkvalitet inomhus, mindre rök och damm.

 ■ Allt som allt: en renare, sundare och säkrare arbetsmiljö

LÖSNINGEN

Plymovent föreslog en utsugningskåpa. FlexHood, 
utsugningskåpan från Plymovent, är framtagen för att täcka och 
isolera en svetsstation, precis vad Edmolift behövde.

FlexHood är en modulär produkt. Du kan till exempel välja om 
du vill hänga den från taket eller placera den på ett aluminiumstativ. 
Edmolift valde att hänga den i taket.
På så sätt hålls arbetsbänken optimalt åtkomlig.

Efter installation av FlexHood förbättrades luftkvaliteten till 
värden väl under exponeringsgränsen för svetsrök.
Och sedan FlexHood effektivt fångar undan svetsrök och stoft, 
är även lagerförrådet rent och dammfritt.

Formatet av en FlexHood är flexibelt och kan anpassas efter 
specifika behov. Du kan beställa precis det format som behövs 
för att täcka en arbetsbänk (som Edmolift gjorde).
FlexHood finns tillgänglig för svetsningsstationer från 1,5 m² 
upp till 30 m².

För Edmolift var FlexHood en användarvänlig lösning. Dessutom 
kräver den inget eget (värdefullt) utrymme.
Allt detta gör den mycket lämpad för det begränsade 
svetsutrymmet hos Edmolift.

Plymovent bryr sig om vilken luft du andas. Vi erbjuder produkter, system 
och tjänster som garanterar ren luft på jobbet, över hela världen. Vi 
respekterar miljön och tillhandahåller högvärdiga produkter. Vår mångåriga 
expertis och vårt helhjärtade intresse för våra kunders behov hjälper oss 
att hitta exakt den rätta lösningen för dig.
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