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Combimat Lineaire Wegers



Combimat Lineaire Wegers
De lineaire wegers van Combimat zijn 
speciaal ontwikkeld als instapmodel voor 
de eerste stap in het automatiseren van het 
verpakkingsproces. Door de compactheid zijn 
de wegers gemakkelijk te plaatsen in iedere 
productieruimte en zeer snel te reinigen bij 
productwissels.

Toepassingen
De lineaire wegers van Combimat zijn met 
name geschikt voor droge, fijnkorrelige 
producten die zich gemakkelijk laten 
transporteren middels de trilgoot: thee, 
koffie, maïs, rijst, zaden, granen, voeders, 
granulaten, korrels, enzovoort.
 

Voordelen
De weegmachines van Laurijsen 
WeegAutomaten hebben een groot aantal 
voordelen:
• Zeer compact gebouwd
• Volledig RVS machine
• Touch-screen bediening
• Snelle reiniging, zeer geschikt voor korte 

runs
• Onderhoudsvrij
• Geen perslucht nodig
• Korte omsteltijd
• Automatische tarreering
• Aantrekkelijk geprijsd
• Semi-automatisch of synchro met 

verpakkingsmachine
• 25 Jaar ervaring



Technische specificaties

Model 1-kops 2-kops 2-kops XL 4-kops mini
Weegbereik 20-1000 g 50-3000 g 1000-12000 g 5-300 g

Snelheid wegingen per 
minuut

10-15 wegingen 30 wegingen 25 wegingen 70 wegingen

Weegbakvolume 4,5 liter 4,5 liter 15 liter 0,5 liter
Aantal programma’s 20 20 20 20
Aantal verschillende 

producten
1 2 2 4

Power 700 W 1200 W 1200 W 1200 W



Service & installatie

Bij Laurijsen WeegAutomaten staat service hoog 
in het vaandel. Dit begint al bij de installatie 
waarbij uw werknemers een gedegen instructie 
en begeleiding bij de opstart krijgen.

Eventuele (kleine) storingen kunnen vaak 
al telefonisch opgelost worden. Mocht dit 
niet lukken staan onze monteurs paraat 
om on-site uw probleem te verhelpen. Het 
uitgebreide onderdelenmagazijn en de eigen 
metaalwerkplaats zorgen voor flexibiliteit en een 
minimale down-time van uw productie.

Leverprogramma LWA

• Klantspecifieke NewWeigh lineaire wegers
• Gereviseerde Atoma lineaire wegers
• Combimat Multiheadwegers
• Benodigde randapparatuur, zoals bordessen, 

toevoerbanden, overgavetrechters en frames

Ga direct naar 
www.lwa.nl
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Laurijsen WeegAutomaten Dongen B.V.
De Leest 22
5107 RC Dongen

Tel.: 0031 - (0)162 318 902
Fax: 0031 - (0)162 318 930
E-mail: lwa@lwa.nl
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