Servo Berkel Prior B.V.
Jan Evertsenlaan 4
NL 2224 SV Katwijk

Postbus 2032
NL 2220 BA Katwijk
T +31 (0) 71 40 30 101
F +31 (0) 71 40 32 317

Unified Weighing Solutions

E-mail Verkoopafdeling
verkoop@servoberkelprior.eu
Website
www.servoberkelprior.eu

Servo Berkel Prior
Industriële Maatwerk Weegsystemen

Volelektronisch weegsysteem voor
montage in een bestaande of nieuwe
transportband (trog).

Lage inbouwhoogte zodat plaatsing/
montage bijna altijd mogelijk is

Servo Balans Model SB/BCBW, Industriële Bandweegsystemen voor inbouw in een
nieuwe- en of bestaande transportband
Uitvoeringen en toepassingen kunnen zijn;






Staal gelakte uitvoering, roestvrijstaal klasse 304 of 316(L)
Kan worden voorzien van 1 (één) wegende rol of meerdere rollen, dit afhankelijk
van de gevraagde weegnauwkeurigheid van het systeem
Standaard voorzien van een pulsteller voor het meten van de bandsnelheid van de
bestaande of nieuwe transportband
Uitgevoerd met een sturingskast met Digitale Weegindicator met seriële, Ethernet,
Profibus of 0 ~ 20 mA uitgang(en)
Op maat gefabriceerde Transportband Weegsystemen zijn voor ons geen “specials”

De weegsystemen die Servo Berkel Prior levert aan de industriële markt zijn van de
hoogste kwaliteit en garanderen een uiterste precisie. Dat is waar het om draait en dat is
waar onze klanten op kunnen rekenen. Vakkundig onderhoud en kalibratie van
weegapparatuur nemen dan ook een vooraanstaande plek in. Bij Servo Berkel Prior
schrijven we daarom Service met een duidelijke hoofdletter S.
Onze hooggekwalificeerde servicedienst staat 24 uur per dag, zeven dagen per week
paraat, om iedere reparatie of storing zo snel mogelijk te verhelpen. Ons groeiend
servicenet is over het gehele land verspreid, waardoor de service- en onderhoudskosten
zo laag mogelijk blijven. Servo Berkel Prior biedt verschillende contract-vormen variërend
van onderhoud in regie tot all-in service contracten met 24-uurs dekking
Voor meer informatie over onze Weegsystemen voor inbouw in transportbanden, kunt u contact
opnemen met onze verkoopafdeling via verkoop@servoberkelprior.eu
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