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Onze productlijn voor een afvuloplossing op maat!

Professionele Afvulsystemen

Klein verpakking afvulsystemen
Servo Berkel Prior is een specialist in de engineering en fabricage in eigen beheer van weegsystemen, welke geheel worden
gefabriceerd en samengesteld op basis van de eisen en specificaties van de eindgebruiker.
Servo Balans fabriceert en levert al meer dan 70 jaar standaard en op maat gefabriceerde weegsystemen, waaronder
Semi‐ en Volautomatische afvulinstallaties voor het afvullen van vloeistoffen in jerrycans, emmers, drums en IBC’s.

Semi‐ of volautomatische afvulinstallaties voor het afvullen van blikken, emmers en jerrycans.
IJkwaardig afvullen van 3 kg tot 30 kg.
Uitvoerbaar met een (doseer)vulafsluiter met vullans voor top‐ onderspiegel‐ en bodemvulling met automatische vulslag
voor de vullans. Lansen leverbaar in verschillende DIN doorlaten.
Lansen leverbaar in roestvrijstaal 304, 316 en polypropuleen conform de geldende food normen.
Systemen leverbaar in geheel roestvrijstaal 304 en 316(L).
Voor het aan‐ en afvoeren van de verpakkingen zijn transportsystemen mogelijk zoals rollen‐ band‐ en lamellenbanen.
Afhankelijk van de systeemwensen en plaatsing zijn onze installaties leverbaar conform ATEX normen, te voorzien van een
volautomatische doppen plaatser/sluiter, stikstof dosering in de verpakking, palletiseerunits (robots), printers/ etiketunits
enz.

Professionele Afvulsystemen

Groot verpakking afvulsystemen
Semi‐ of volautomatische afvulinstallaties voor het afvullen van hobbocks, plastic‐ stalen drums op een pallet,
roestvrijstalen containers, IBC’s enz.
IJkwaardig afvullen van 60 kg tot 1500 kg.
Uitvoerbaar met een (doseer)vulafsluiter met vullans voor top‐ onderspiegel‐ en bodemvulling met automatische vulslag
voor de vullans. Lansen leverbaar in verschillende DIN doorlaten.
Lansen leverbaar in roestvrijstaal 304, 316 en polypropuleen conform de geldende food normen.
Systemen leverbaar in geheel roestvrijstaal 304 en 316(L).
Voor het aan‐ en afvoeren van de verpakkingen zijn transportsystemen mogelijk zoals transportbanden, rollenbanen,
kettingtransporteurs, lamellenbanen.
Afhankelijk van de systeemwensen en plaatsing zijn onze installaties leverbaar conform ATEX normen, te voorzien van semi‐
of volautomatische bondelgat (vulopening) detectie en verwijderen van de dop, doppen plaatser/sluiter en caping, stikstof
dosering in de verpakking, palletiseerunits (robots), printers/ etiketunits enz.

Professionele Afvulsystemen

Service en Kalibratie

Erkend

IJkbevoegd

Servo Berkel Prior kan voor u een goede partij zijn, als het gaat om het oplossen van storingen, het ter plaatse
verlenen van service, jaarlijks preventief onderhoud aan uw weegschalen/systemen (ook andere merken), kalibratie,
opnieuw verzegelen, ijking etc.
Prettig om te weten dat Servo Berkel Prior u 7 dagen/24 uur service biedt, waarbij duidelijke afspraken over
response tijd worden gemaakt. Dit, gecombineerd met een regelmatige rapportage van de stand van zaken, biedt u
zekerheid en overzicht. Servo Berkel Prior is “ijkbevoegd” voor zowel “niet automatische weegwerktuigen”
alsmede “automatische weegwerktuigen”
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