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Servo Berkel Prior
Industriële Maatwerk Weegsystemen

Servo Balans Model SB/CBW, Industriële Bandweeginstallaties voor het wegen,
uitwegen en doseren van grondstoffen
Servo Berkel Prior ontwikkelt en fabriceert Bandweeginstallaties, welke kunnen worden
toegepast bij het wegen, uitwegen en doseren van allerleigrondstoffen zoals b.v.
sojameel, theebladen, granulaten en nog vele andere producten



Onze Bandweeginstallaties worden ontwikkeld en gefabriceerd volgens de geldende
Œ en GMP normen volgens de Europese normen
Op maat gefabriceerde Bandweeginstallaties 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 Bandweeginstallaties. kunt u contact opnemen met onze
verkoopafdeling via verkoop@servoberkelprior.eu

Onze productlijnen:

Kwaliteitswaarborg

IJkbevoegd

Unified Weighing Solutions

vert al meer
egsystemen
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 Bandweeginstallaties voor het wegen, uitwegen en doseren van
grondstoffen
Enige uitvoeringsspecificaties van onze Bandweeginstallaties zijn;
•

•
•

•
•
•
•

Onze productlijnen:

Reeds uitgevoerde toepassen zijn o.a , het wegen en doseren van theebladen naar
de drogers, het wegen en doseren van granulaat tussen een spuitmachine en verder
behandelingsysteem, het wegen en doseren van sojameel in een productieproces,
gewenste capaciteit instelbaar op vrij programmeerbare uur basis
Transportband afmetingen afhankelijk van de gevraagde weeg- en of
doseercapaciteit per uur en tevens afhankelijk van het stortgewicht van het te
wegen of te doseren product
Bandweeginstallatie voorzien van het unieke Servo Balans Hybride Weegsysteem met een overbrenging op 1 (één) loadcell. Dit systeem is de
toepassing als er sprake is van een product met een zeer laag stortgewicht en
staat gerant voor een nauwkeurige weging en is ongevoelig van invloeden van
buitenaf (trillingen etc.)
Systemen ook leverbaar voor een toepassing in een ATEX Zone 1, 2 en 22
Nauwkeurigheden mogelijk tot 0,5% van de uurcapaciteit (of beter in een juiste
opstelling)
Systemen leverbaar in een stalen gelakte uitvoering (met FDA gekeurde band),
roestvrijstaal klasse 304 of 316(L)
Compleet met een sturingskast met Digitale Weegindicator met seriële,
Ethernet of Profibus uitgangen voor communicatie met een PC of PLC
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