
A   Loadcells

B   Weegplateaus

GRAVIMETRISCHE
& VOLUMETRISCHE
DOSEERSYSTEMEN

Weighing & Inspection Benelux
Hoofdkantoor: Brielstraat 112 - B 9990 Maldegem - T. +32 (0)50 71 09 20 - F. +32 (0)50 38 25 75 - info@wibe.be

Kantoor Nederland: Gooikensdam 16 - NL-4905 BN Oosterhout  



Bezoek onze website en ontdek de vele mogelijkheden.

WEIGHING & INSPECTION BIEDT U 
EEN BREED GAMMA AAN 
van loss‑in‑weight doseerapparatuur, geschikt voor: 

• poeders

• pellets

• vezels

• pastas

• vloeistoffen

GRAVIMETRISCHE & VOLUMETRISCHE DOSEERSYSTEMEN

ONZE OPLOSSING IS
STEEVAST OP UW MAAT

Principe loss-in-weight

Het principe van loss‑in‑weight is het continu meten van de  afname in 
gewicht per tijdseenheid. Dit wordt vergeleken met een ingesteld setpoint 
en aan de hand daarvan wordt het uittrekmechanisme aangestuurd.

Het uittrekmechanisme kan bijvoorbeeld een bandje zijn, een  schroef, een 
trilgoot, of in geval van een vloeistof een pomp.

Wanneer het product in de voorraadtrechter een minimum niveau heeft 
bereikt wordt deze automatisch bijgevuld. Tijdens  het bijvullen kan de 
dosering op zijn laatste waarde worden vastgehouden.
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LOSS-IN-WEIGHT & VOLUMETRISCHE DOSEERAPPARATUUR 
IN DE PRAKTIJK

Naast ons huismerk BHT 
bieden wij service en 
wisselstukken in de Benelux 
aan op bekende merken zoals 
K‑Tron en Brabender, door 
gespecialiseerde, ervaren 
technici.

Bovendien bouwen wij op 
maat gemaakte sleutel‑op‑
deur oplossingen inclusief 
pneumatisch transport, 
stuurkast, refillsystemen,...



ONZE ANDERE OPLOSSINGEN
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Teststaafjes/-chips/-kaarten  

voor Metaaldetectoren en  

Röntgen-Inspectiesystemen 

Verkrijgbaar met certificaat 

 

Testers worden gebruikt voor de periodieke evaluatie van het functioneren van metaaldetectoren en 
X-ray inspectiesystemen onder de HACCP-richtlijnen. 
 

In elke tester zit een kogel uit een gedefinieerd materiaal, dat een extern object vertegenwoordigt. De 
metaal detector of X-ray inspectiesysteem moet dit object zeker detecteren.	   

 
Er is een scala aan verschillende vormen, afmetingen en materialen van de bal die beschikbaar zijn 
voor het optimaliseren van uw productieproces. 
 

Alle modellen worden op aanvraag geleverd met een certificaat, bijvoorbeeld voor de indiening van 
de audit.  

 

Materiaal en kleuren voor de testers 

Categorie Materiaal Standaard kleur Transparant kleur 
Ferrous Chroomstaal Zwart 962 Rood 4T56 

Messing Geel 229 Groen 6T66 
Brons Geel 2252 Groen 6600 

 
Non-Ferrous 

Aluminium Oranje 363 Oranje 3T19 
RVS 316 (“V4A”) Blauw 751 Blauw 7T97 RVS 
RVS 304 (“V2A”) Blauw 727 Blauw 7703 

Keramiek Keramiek Rood 4494 - 
Quartzglas Rood 431 - Glas 

Kalk-natron-glas Rood 433 Roze 127/32005 
 

Hieronder vindt u de afmetingen en de prijzen en heeft u de mogelijkheid om uw bestelling in te 
vullen. 
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Data overdracht
naar elke PC via de
ingebouwde USB
poort of optionele
netwerk aansluiting

Intuïtieve Inspectieresultaten
Beknopte inspectiestatistieken worden op het scherm weergegeven
en de beelden van de afgekeurde producten kunnen weer opgeroepen
worden om nader te onderzoeken. De productiedata wordt per shift
voor maximaal een maand opgeslagen en kan via de USB-poort of
optionele Ethernet verbinding naar een PC gestuurd worden voor
verdere analyse (zie tabel 2).
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