
  WEEGSYSTEEM VOOR HET WEGEN 

VAN DRIJFMEST(TANK)

 GEIJKT

  TOEPASBAAR TUSSEN CHASSIS  

EN TANK

  INTEGREERBAAR DOOR  

TANKOPBOUW FABRIKANT

  BEMONSTERING KOPPELBAAR

GEIJKT TOTAAL 
WEEGSYSTEEM 
VOOR MEST- 
OPLEGGER

TANK TRANSPORT MEST

Specialist in geijkte mobiele weegsystemen.

volg ons op:



Dit systeem weegt de drijfmest volgens de eisen van de mest-

wetgeving. Voordeel van dit systeem is dat u niet naar een 

weegbrug hoeft te rijden. De bediening is uiteraard zeer een-

voudig. 

HOE WERKT HET?
Bij aankomst tarreert u (indien nodig) het weegsysteem. Na het laden van de 

drijfmest verricht u nog een weging, dit is direct het netto drijfmest gewicht. 

Men kan het gewicht afdrukken op een weegbon of direct op de minasbon 

printen.

DATAVERWERKING
Via weegbon of minasbon.

GEIJKT TOTAAL  
WEEGSYSTEEM  
VOOR MESTOPLEGGER

TECHNISCHE GEGEVENS 
CONFIGURATIE:

-  Weegvermogen van 30.000 kg  tot 40.000 kg met indeling van  

20 kg, 50 kg  of 100 kg.

- Uitvoering standaard met gemodificeerde bonprinter.

-  Geijkt in klasse III of IV (toepasbaar voor recyclebare materialen 

en mest). 

OPTIONEEL:

- Koppeling en aansturen van bemonstering.

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. 

TANK TRANSPORT MEST

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
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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.


