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De mobiele en vast opgestelde doorstroomwegers van Bas-
cules Robbe bewijzen hun waarde in zowel batch- als conti-
nuprocessen. De robuust gebouwde, betrouwbare installaties 
zijn in staat materiaalstromen zeer nauwkeurig te meten.

Als specialist in weeg- en doseertechnologie adviseert Bascules 
Robbe nv uit Torhout (B) bedrijven over de manier waarop mate-
riaalstromen zo efficiënt mogelijk kunnen worden verwerkt en met 
een minimum aan verliezen. Afhankelijk van de aard van het proces 
kunnen daarvoor onderscheiden technologieën worden ingezet. 
Het productgamma van Bascules Robbe gaat van weegbruggen en 
bandwegers tot zakken- en bigbag-vulinstallaties.

Weging materiaalstromen
Bandwegers zijn bij uitstek geschikt om materiaalstromen in pro-
cessen ‘in-line’ en continu te wegen. Wil men echter een zeer exacte 
weging uitvoeren, dan gaat de voorkeur uit naar doorstroomwegers. 
Deze toestellen kunnen metrologisch worden geijkt voor ‘legal-
for-trade’-toepassingen. Ze zijn leverbaar in mobiele uitvoeringen, 
maar ook als vaste opstellingen.

Mobiele uitvoering
De mobiele doorstroomwegers van Bascules Robbe zijn in veel ge-
vallen onderdeel van een scheepslosinstallatie. De compacte en 
makkelijk verplaatsbare toestellen kunnen zowel aan de kaai als 
in een loods worden opgesteld. Mobiele doorstroomwegers worden 
vaak gevoed door een overslagkraan, maar dankzij hun beperkte 
hoogte kan die taak ook aan een wiellader worden toevertrouwd. 
Het toestel kan vrij stromende stortgoederen verwerken met een 
capaciteit tot 450 m³/uur. De ijking vindt plaats overeenkomstig de 

Europese MID OIML R107 richtlijn. Een Sie-
mens PLC maakt het mogelijk om het toestel 
vlot en intuïtief te bedienen.

Vaste opstelling
De vast opgestelde doorstroomwegers van 
Bascules Robbe vinden onder andere toe-
passing bij de inslag en uitslag van goede-
ren. Hierbij is een zeer nauwkeurige meting 
mogelijk – ook bij hoge debieten – als ge-
bruik wordt gemaakt van een configuratie 
met een toevoer- en afvoerbunker, waar-
tussen zich een wegend opgestelde bunker 
bevindt. Dit systeem berekent batchgewijs 
zowel het debiet als de totaal verwerkte 
hoeveelheden materiaal. Bascules Robbe 
kan deze toestellen metrologisch keuren 
voor het commerciële verkeer van de klant.
Een andere applicatie van deze discontinu 
totaliserende wegers betreft het doseren 
van grondstoffen vanuit silo’s, voor de be-
reiding van recepten. Hierbij kan Bascules 
Robbe ook voorzien in aanverwante appa-
ratuur zoals toevoerschroeven en afsluiters.

Totaal-service
Zowel de mobiele als de vast opgestelde 
doorstroomwegers worden volledig in eigen 
huis ontworpen, geproduceerd en geïnstal-
leerd. De technici van Bascules Robbe staan 
ook in voor het onderhoud en de herijk, zo-
dat klanten kunnen rekenen op een totaal-
service zonder tussenkomst van andere par-
tijen.

Doorstroomwegers nauwkeurig in 
batch- en continuprocessen

Afb. 1 Een Bascules Robbe mobiele doorstroomweger wordt beladen door 

een overslagmachine
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