
  WEEGBEREIK TOT 70.000 KG

 RESOLUTIE VAN 20 OF 50 KG

 KLASSE III GEIJKT 

 (OOK NA VERPLAATSING) 

 OOK WERKEND OP ONGELIJKE 

 ONDERGROND

 SNEL EN EENVOUDIG VERPLAATSBAAR

GEIJKTE MOBIELE 
WEEGBRUG

Specialist in geijkte mobiele weegsystemen.

MOBIELE WEEGBRUG

volg ons op:



GEIJKTE MOBIELE 
WEEGBRUG

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

Met de geijkte mobiele weegbrug wordt het mogelijk om op locatie 

een (tijdelijke) weegbrug te plaatsen. De mobiele weegbrug is  ver-

plaatsbaar met behulp van een kraan of wiellader. Het weegsysteem 

is klasse 3 geijkt, ook na verplaatsing. Ongelijke ondergrond is geen 

probleem. Hoekmeters zorgen ervoor dat ook bij scheefstand geijkt 

gewogen wordt.

HOE WERKT HET? 
De weegbrug wordt door een kraan of wiellader met behulp van een 
4-sprong op zijn plaats 
gelegd. De brugdelen 
zijn elk 7,5 meter lang 
en vormen samen een 
aaneengesloten weeg-
brug van 15 meter. 
Hierdoor kan nagenoeg 
iedere trekker oplegger 
combinatie gewogen 
worden. 
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MOBIELE WEEGBRUG

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:
- Weegbereik tot 70 ton met resolutie van 20 of 50 kg

-  Klasse lll geijkt (ook na verplaatsing)

- 2 brugdelen van elk 7,5 meter lang

- Printer (bon of rol)

- Hoekmeter voor scheefstand correctie

OPTIONEEL:
- Dataverzending via internet


