
 

Christiaens Agro Systems BV, Heldenseweg 15a, 6086PD Neer, Nederland 
Tel: +31 475594869, Fax: +31 475594436, Mail: info@christiaensagro.com 
www.christiaensagro.com 
 
 

 
WEEGMACHINE VOOR MAKEN VAN PAKKETTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werking 
Deze lijn weegt elk afzonderlijk product en maakt pakketten op instelbaar gewicht. De maximale 
capaciteit is 21.600 stuks/uur.  
De lijn bestaat uit een oplegband en de pakkettenmachine. Elke cup wordt gewogen door een 
Loadcel. Het besturingssysteem zal het product verdelen over de uitgangen om een optimaal pakket 
te krijgen met een minimaal overgewicht. 
Het is mogelijk het gewenste gewicht en een marge op het touch screen in te voeren. Het systeem zal 
de producten over de uitgangen verdelen tot het minimale gewicht bereikt is. De marge is afhankelijk 
van het product. 
Als de marge te klein is zal het langer duren voordat het pakket klaar is. Producten die niet verdeeld 
kunnen worden komen in de laatste restuitgang. Het is mogelijk het pakket compleet te maken na een 
bepaalde tijd, onafhankelijk van overgewicht. Dit om de capaciteit te verhogen. 
Standaard wordt de machine uitgevoerd met 6 banden en 1 restuitgang. De banden zijn uitgevoerd 
met een soort trog systeem wat het makkelijker maakt het pakketje te pakken. De band staat stil tot 
het pakketje klaar is, daarna kan een nieuw gemaakt worden. Aan het einde van de banden zitten 
sensoren die controleren of het pakketje van de band gepakt is. Het is mogelijk deze lijn uit te breiden 
met bindmachines. 
 
Film: https://www.christiaensagro.com/nl/producten/asperges#product-video-7 
 
Voordelen 
Arbeidsbesparing 
Minimum overgewicht 
Betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk 
 
Opties 
Sorteren met Vision Systemen, uitbreiding mes op toevoerband, meelopende aanslag, accurate fill 
systeem, 6 uitgangen met banden en sensoren, terugvoersysteem, Bind Machine handmatig en 
automatisch, afval afvoerband bij snij gedeelte, logistiek maatwerk 
 

Technische gegevens   

Lengte +/- 8.300, afhankelijk van uitvoering 

Breedte +/- 1.400mm. 

Hoogte +/- 1.000mm. 

Invoer en sorteerhoogte +/- 900mm, instelbaar 

Lengte invoergedeelte +/- 3.000mm, afhankelijk van uitvoering 

Capaciteit 21.600/u 

Voeding 16A 400V 50Hz 3f+pe 

Aandrijving Elektrisch/pneumatisch 

Frame RVS304 
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Onze producten worden onderworpen aan voortdurende ontwikkeling en verbetering. Bovendien worden de machines vaak 

aangepast aan de wensen van de afnemers. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat uw machine in detail af kan wijken. 

 

 


