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Combimat Multihead



Combimat
De Combimat 10- en 14-kops multihead wegers 
kenmerken zich door een hoge snelheid, 
nauwkeurigheid en een uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding. Daarnaast maken de 
vele variaties in uitvoeringen de multihead 
weger inzetbaar voor een grote keur aan 
verschillende producten en gewichten. De 
meeste toepassingen zijn voor het afvullen van 
consumenten verpakkingen zoals zakken, potten, 
schalen doosjes etc. van 2 – 1000 gram.

Toepassingen
Het inzetgebied voor multiheads is zeer divers in 
zowel de food als non-food industrie:
• Thee/koffie(bonen)
• Noten en zuidvruchten
• Rijst en zaden
• Sla
• Koek en banket
• Granen/muesli
• Kunststof delen
• Petfood
• Cherrytomaatjes en radijs
• Snoep
• Snacks, popcorn en croutons

• IQF kipfilets en -nuggets 

Voordelen
• 10,4” kleuren touch screen display 

Nederlandstalig (ook Duits, Engels en Frans 
beschikbaar)

• Eenvoudige bediening voor instellen snelheid, 
afweeggewicht, openingstijden etc.

• Opslag voor 99 programma’s
• Eenvoudig te demonteren en zonder 

gereedschap te reinigen
• Synchronisatie met alle verpakkingsmachines
• Compleet RVS machine
• Openen van de bakken door middel van 

stappenmotoren, geen perslucht nodig
• Loadcell onder de topcone voor het starten 

en stoppen van de toevoer
 
Werking
Bij de multihead wordt het product via een 
centrale trillende topconus en trilgootjes naar 
de voorraadbakken getransporteerd. Deze 
storten af in de weegbakken, waar de hoog 
nauwkeurige loadcellen het gewicht bepalen. 
In iedere weegbak zit ongeveer een kwart van 
het ingestelde gewicht en de weger rekent 



zelf de beste combinatie uit die het dichtst bij 
het doelgewicht zit. Deze uitgekozen bakken 
worden geopend en komen via de centrale 
uitlooptrechter samen om vervolgens in de 
verpakkingsmachine te landen.

Uitvoering en opties
De Combimat multihead wegers zijn uitgevoerd 
in RVS en makkelijk te reinigen doordat alle 
bakjes, goten en chutes zonder gereedschap 
gedemonteerd en gemonteerd kunnen worden. 
Door de verschillende beschikbare volumes van 
weegbakken (0,5l , 1,6l, 2,5l en 5l) kan er voor 
welhaast ieder gewicht en volume een passende 
oplossing geboden worden.

Vele opties zijn beschikbaar op de Combimat 
wegers:
• 6WL en 15dp dimple plate
• Verzamelbak onder de weger voor goede 

overgave naar verpakkingsmachine
• Gootjes onder hellingshoek voor zeer 

kleverige producten
• U-vormige gootjes voor kleine doelgewichten
• 60° hellingshoek voor kleverige producten 

(bv sla)

Besturing
De bediening gebeurt volledig via een 
overzichtelijk 10,4” kleuren touch screen met 
opslag voor 99 programma’s. De uitgebreide 
software is voorzien van o.a. weegfilters, e-merk 
regeling en passwordbewaking.

Specificaties

Max 
gewicht 

(g)

Volume 
weeg-
bak (l)

Max 
volume 
portie 

(l)

Snel-
heid 

(wpm)

CM-B10S 500 0,5 1 70
CM-B14S 500 0,5 1 130
CM-B10 1000 1,6 3 65
CM-B14 1000 1,6 3 120

CM-B10XL 2000 2,5 5 60
CM-B14XL 2000 2,5 5 100
CM-B10XXL 3000 5 10 55
CM-B14XXL 3000 5 10 80

CM-B14 FFW* 3000 5 10 80
* incl. salade opties: 8° goten, 6WL dimple, 60° 
uitloop    



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.
 

Ga direct naar 
www.lwa.nl

Leverprogramma LWA

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

toevoerbanden, overgavetrechters en frames
 

Contact

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
Homepage: www.lwa.nl


