
Kwaliteitszorg met 
representatieve monsters

WEMO-techniek in Nieuwleusen heeft 
de know-how en levert wereldwijd de 
apparatuur om monsters te verkrijgen 
waarmee bedrijven hun kwaliteitszorg 
kunnen waarborgen.

Voor het nemen van representatieve mon-
sters uit industriële productieprocessen is 
de nodige expertise vereist. WEMO-tech-
niek heeft de kennis en systemen in huis 
voor een verantwoorde, desgewenst au-
tomatische monstername. Of het nu gaat 
om poeders, korrels of granulaten, een 
grondstof of eindproduct, een grote of lage 
capaciteit; voor elk proces kan wel wor-
den voorzien in een passende oplossing. 
WEMO-techniek heeft ervaring met projec-
ten in onder meer de voedings-, mengvoe-
der- en petfoodindustrie.
Het portfolio van WEMO-techniek vari-
eert van handmatig en persluchtbediende 
monstername-apparatuur tot volledig ge-
automatiseerde systemen. Het hele pakket 
is uit één hand leverbaar.

Monsterhapper
Vaak kan al worden volstaan met een van 
de standaard monsternemers uit het bre-
de leveringsprogramma, zoals de mon-
sterhapper. In andere gevallen ontwerpt 
en bouwt WEMO-techniek een maatwerk-
oplossing. Die kan zijn gebaseerd op een 
standaard uitvoering, maar ook vanaf een 
blanco blad worden ontworpen. Steeds 
echter gebaseerd op de know-how en erva-
ring van het bedrijf.

Automatiseren
Op een goed bereikbare plek is een mon-
sterhapper uitstekend handmatig te be-
dienen. Het afgenomen product wordt di-
rect opgevangen in een aangeschroefde 
monsterpot of - via een handschuif - in 
een zakje of bakje. Deze monstername is 
eenvoudig te automatiseren. Hierbij wordt 
een sensor gebruikt,  die de operator een 
signaal geeft dat het monster kan worden 
opgehaald. Ook is een zelfstandig werkend 
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systeem te realiseren, dat tijdens een pro-
ductierun een serie monsters verzamelt.

Monsterverpakker
Met een WEMO Monsterverpakker is het 
mogelijk meerdere deelmonsters te nemen, 
deze te verzamelen en ze vervolgens volle-
dig geautomatiseerd in een zak te verpak-
ken en te etiketteren. Deze high-end oplos-
sing voor track & trace-systemen biedt een 
optimale borging van de monstername als 
hart van de kwaliteitszorg.

Regelkamer
Andere systemen nemen op meerdere po-
sities in het productieproces monsters,  
die vanuit de hele fabriek naar een cen-
traal punt worden getransporteerd. De 
monsters komen terecht in afzonderlijke 
monsterpotten in een carrousel op maat 
of gaan naar de WEMO Monsterverpakker. 
De besturing hiervan is geïntegreerd in het 
bovenliggende automatiseringssysteem, 
zodat operators vanuit de regelkamer con-
trole hebben over de monstername.

Gruis- en hardheidstester
Sinds 2016 produceert WEMO-techniek de 
Kempink slijtvastheidtester voor pellets. 
In een geautomatiseerd systeem kan deze 
gruistester ook als in-line oplossing wor-
den geleverd. Bovendien heeft het bedrijf 
een hardheidstester ontwikkeld. Deze kan 
worden gecombineerd met de gruistester 
en is binnenkort ook leverbaar in laborato-
rium-uitvoering.
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