
CKW710    CONTROLEWEGER 

De controleweger van het productgamma CKW 710 staat garant voor robuustheid, betrouw-
baarheid en voldoet aan de specifieke eisen in elke bedrĳfssector. 
 
De machine voldoet aan de huidige eisen van dynamisch wegen, zeer nauwkeurig en met hoge 
snelheid wegen in alle mogelĳke sectoren, met name in de voedingsmiddelenindustrie. 
 
Dankzĳ de ergonomie van de interface wordt een maximale flexibiliteit en maximaal gebruikers-
gemak bereikt. 
 
Het productgamma CKW 710 biedt een ruime keuze aan modellen met een weegcapaciteit van 
3 kg tot 6 kg,  bandbreedte 200 mm tot 400 mm en een bandlengte van 300 mm tot 600 mm. 
 
Met een bandsnelheid tot 90 meter per minuut, hebben deze checkwegers een verwerkings-
snelheid tot 180 stuks per minuut. 
 
Het CKW 710 gamma beschikt over talloze mogelĳkheden om aan uw vereiste toepassingen te 
kunnen voldoen waaronder: nauwkeurigheid, beheer van productiebatches, meervoudige      
pushers, metaaldetectie, software voor statistische rapporten, enz.    
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Een nieuwe serie  

controlewegers! 
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PRECIA-MOLEN Nederland BV 

PO Box 3246, 4800 DE Breda 

Tel     076 5242520 

Fax     076 5228039 

E-mail     sales@preciamolen.nl  

Technische specificaties 
 

Algemene specificaties 
 

Constructie: roestvrĳstaal 304 
15" touch screen 
Besturingssysteem: Windows XP Embedded 
Elastische banden. 
Verkrĳgbare afmetingen : 

Breedte Lengte (mm) 

Pushers : 
• luchtdruk 

     • flipper 
     • druk 

Metrologische gegevens 

Bereik: van 3 g tot 6 kg 
Schaalverdeling conform Wettelĳke Metrologie: 3000 
Accreditering volgens MID regelgeving Klasse  XIII(1) 
en Y(a) 

 

Prestaties 

Maximale bandsnelheid: 90 meter / minuut 
Maximale verwerkingssnelheid: 180 stuks / minuut 

Omgevingsfactoren 

Elektrische specificaties: 
       • Voedingsspanning: 230V / 50Hz 
       • Max. verbruik: 2 kW 
 

Luchttoevoer: 
• Luchtdruk : 8 bar 

       • Doorstroomsnelheid : 150 l / min 
 
Functioneringstemperatuur: 0 à 40 ° C 

 
Aansluitingen 

Ethernet TCP/IP verbinding 
Potentiaalvrĳe in- en outputs 
Machinecontrole stuursignaal 
 

Functies 

 

Productbeheer conform Europese wetgeving        
voorverpakte producten  
 100% controle van de productie 
Aantal PLU’s : ongelimiteerd 
Sorteerzones : 6 per product  
Real-time monitoren van de productie 
Besturing van de metaaldetector 
Rapportage 
Statistische grafieken 
Exporteren van traceerbaarheidsdata naar Excel 
Aansluiting op Ethernet netwerk 
Verbinding met ERP-systeem van het bedrĳf 


