
  WEEGSYSTEEM VOOR HET WEGEN 

VAN GELADEN PRODUCT IN KIPPER

 GEIJKT

 HOGE NAUWKEURIGHEID

  TOEPASBAAR BIJ ALLE KIPPER  

SYSTEMEN

 DATAVERWERKING KOPPELBAAR

GEIJKT KIPPER 
WEEGSYSTEEM

Specialist in geijkte mobiele weegsystemen.

BULK TRANSPORT

volg ons op:



GEIJKT KIPPER  
WEEGSYSTEEM

MAATSCHAPPELIJK VERANT-
WOORD ONDERNEMEN (MVO)
Uiteraard staat een tevreden klant voor 

ons altijd op één. Dat wil echter niet zeg-

gen dat wij daarbij onze omgeving uit het 

oog verliezen. Wij doen meer dan wegen 

alleen. Welvaarts weegsystemen zoekt 

continu naar manieren om een betekenis-

volle bijdrage te leveren 

aan maatschappij, mens en 

milieu. Zo steunen we goede 

doelen en werken we zo 

groen mogelijk. 

De Tweeling 4
5215 MC ’s-Hertogenbosch
The Netherlands

T +31 (0)73 6 927 927
F +31 (0)73 6 927 928

info@welvaarts.com
www.welvaarts.com

Dit systeem is geschikt voor het bepalen van het gewicht in 

de kipperbak. Door de bak een beetje te kippen krijgt men het 

juiste gewicht in beeld. Men kan op dit gewicht afrekenen of 

kijken of men (per as) te zwaar beladen is.

HOE WERKT HET? 
Voor het laden kipt de chauffeur de bak en tarreert deze indien nodig. Na het 

laden kipt men de bak wederom (een klein beetje) en men ziet direct hoeveel 

gewicht er in de bak zit. Dit gewicht kan men direct op een bon printen.

DATAVERWERKING
Naast het gewicht slaat het weegsys-

teem ook andere relevante informatie 

op zoals klant en containerdata. Deze 

data wordt samen met het gewicht op 

een geleidebiljet of weegbon geprint. 

De data kan tevens verzonden worden 

via een 3G/4G internetverbinding 

naar uw bedrijfsnetwerk.
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BULK TRANSPORT

DÉ SPECIALIST IN GEIJKTE 
MOBIELE WEEGSYSTEMEN
Waarom? Naast onze jaren aan 

ervaring bent u bij ons verzekerd  

van service van a tot z. Wij bieden  

u een breed en innovatief aanbod 

van totaalwegers en kraanwegers  

tot bulkweegsystemen. Wij denken 

graag voor u of met u mee.

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons 

op via info@welvaarts.com of bel 

naar +31 (0)73 6 927 927.

TECHNISCHE GEGEVENS 
CONFIGURATIE:

-  Weegvermogen van 10.000 kg tot 40.000 kg met indeling van 

20 kg, 50 kg of 100 kg.

- Uitvoering standaard met bonprinter.

-  Europees geijkt in klasse III of IV (toepasbaar voor recyclebare 

materialen en afval).

OPTIONEEL:

-  Koppelingen met uw netwerk, boordcomputer, GPS.

- Meerdere opties bespreekbaar.


