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NewWeigh Lineaire Weegautomaat Lang
De Newweigh weegautomaat is een 
hoogwaardige weegautomaat voor het wegen 
van producten die vanwege hun stuksgewicht, 
afmetingen en/of producteigenschappen 
moeilijker door de trilgoten kunnen worden 
getransporteerd. De ‘lange’ wegers, dat zijn de 
weegmachines met 4 trilgoten per weegkop, zijn 
dan de juiste keuze. 

Toepassingen
De NewWeigh weegautomaat kan voor 
verschillende toepassingen gebruikt worden. De 
machine is met name geschikt om fijnkorrelige 
producten af te wegen, zoals; noten, 
zuidvruchten, koek, banket, diepvries groente 
en fruit, vlees, houtskool, olijven, chocolade 
producten, aardappelen en frites, petfood, 
garnalen, mosselen, rubber en plastic delen, 
enz.

Voordelen
De weegmachines van Laurijsen WeegAutomaten 
hebben een groot aantal voordelen:
• Zeer hoge capaciteit en nauwkeurigheid
• Volledig RVS machine
• Vele machine-uitvoeringen
• Klantenspecificatie
• Onderhoudsvrij
• Robuuste en compacte bouw
• Korte omsteltijd 
• Eenvoudig te reinigen 
• 25 Jaar ervaring 

Werking
‘Lange’ wegers zijn voorzien van een bunkerbak 
met trilgoot, welke door middel van een 
ultrasoonsensor boven de daaropvolgende 
trilgoot wordt aangestuurd. Op deze wijze 
wordt een egale laaghoogte in de machine 
verkregen. De trilsterkte kan afzonderlijk 
worden geregeld (apart te programmeren in 



de grof- en fijndosering). Een fijngoot zorgt 
voor de nadosering. Deze goot is eenvoudig 
aan te passen op het af te wegen product. De 
uitloop van de grof- en fijntrilgoot is voorzien 
van kleppen, voor het zo nauwkeurig mogelijk 
afwegen van het product.

Uitvoering en opties
De wegers van NewWeigh zijn volledig 
uitgevoerd in RVS, alle delen die in aanraking 
komen met het product zijn van RVS 304 
(finish 2B). Op verzoek is ook een uitvoering 
in RVS 316 mogelijk. Behandeling van alle 
contactdelen met o.a. Teflon is mogelijk om 
kleven en productafzetting te voorkomen. Ook 
kunnen de buitenzijde van de bunkerbak en de 
valtrechter gecoat worden om het geluidsniveau 
te verminderen. De pneumatische onderdelen 
zijn van Festo, die vrijwel overal verkrijgbaar 
zijn en garant staan voor een constante en hoge 
kwaliteit.  

Enkele veel geziene opties zijn onder andere:
• Geprofileerde contacdelen 6WL, 15dp, 7GM
• Hellingshoek van trilgoten voor makkelijker 

producttransport
• Touch screen in separaat kastje voor 

bediening van de weger
• Overgavetrechter naar verpakkingsmachine 
• Bordes/opstelframe boven 

verpakkingsmachine

Besturing
De NewWeigh weegmachines zijn gemakkelijk te 
besturen door de volgende aspecten:
• Breed toegepaste, hoogwaardige besturing
• Volledig programmeerbare besturing door 

middel van IPC met kleuren Touch screen
• Opslag van 90 programma’s, waardoor snel 

van product gewisseld kan worden
Alle industriële wegers hebben een MID-
toelating, waardoor ze ijkwaardig zijn. 



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
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