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Grafische weergave. 

Zakgoedcontrole. 
(Band volledig wegend) 

Transportband 
(Wegend trogstel) 

Zakgoedcontrole.  
(Wegend sectie in bestaande band.) 

 
 
  
 
  

 
Onze inline weegsystemen zijn uitermate geschikt in
processen waar met grondstoffen met een lage bulkdichtheid
wordt gewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan biomassa, gras,
stro of potgrond. 
 
In ons assortiment zit hierom onder andere de transportband
met wegend trogstel alsmede ook de Quantity Checker. 
 
Omdat een transportband met een wegend trogstel een groot
logistiek of procesmatig voordeel biedt, kunnen we ook uw
bestaande banden ombouwen naar transportbanden met een
wegend sectie. 
Mocht een wegende sectie niet passen dan kunnen we de
volledige transportband wegend maken. 
Uiteraard kunnen we ook complete nieuwe systemen leveren. 
 
Een toepassing van een transportband met weegsectie zou
kunnen zijn in de toepassing van het vullen van BigBags of
BigBales. Elke BigBag/BigBale krijgt dan precies de juiste
hoeveelheid en in de hele partij ziet elke BigBag/BigBale er
hetzelfde uit. Dit voorkomt vele discussies met relaties. 
 
Onze Quantity Checker wordt gebruikt bij het controleren van
zakgoed. Over het algemeen wordt de Quality Checker direct
achter een zakkenvulmachine geplaatst. Hierbij wordt elke
gevulde zak in de flow gewogen en het resultaat wordt
grafisch op een display weergegeven. Dit kan op basis van
gewicht of volume. De Operator kan op het display direct zien
wat de kwaliteit in het vullen is en zo nodig dit bijsturen. Dit
bespaart u tijd en geld. 
 
Zowel de wegende transportband als de Quantity Checker zijn
uitgevoerd met gecertificeerde onderdelen. 
 
Omdat wij zowel ontwikkelaar alsmede producent zijn, zijn
wij in staat om onze meetapparatuur aan uw proces aan te
passen. 
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Producent en Ontwikkelaar van online en 
inline meetapparatuur geschikt voor gebruik 
in inhomogene stortgoederen. 

- Bulkdichtheid-meter 
- Vochtgehalte-meter 
- Bandweger 

Actief in verschillende Industrieën 
- Biomassa (productie en handel) 
- Bakstenen (productie) 
- Potgrond (productie) 
- Drogen (productie) 
- …….. 
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