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WEEGTRANSMITTERS EN/OF OMVORMERS, VERSTERKERS

LAUMAS WDOS

LAUMAS THFPROFI

LAUMAS TLB

WEIGHING & INSPECTION biedt u naast een uitgebreid gamma van hoogwaardige producten tevens een
gedegen technische ondersteuning, zowel tijdens het verkoopsproces als na oplevering. Onze verkoopsdienst en
dienst-na-verkoop bestaat uit geschoolde, gedegen weegspecialisten met een ruime ervaring in hun vakgebied.
De belangrijkste leverancier in statische
weegtechniek is LAUMAS Elettronica.
LAUMAS Elettronica wordt sinds 2011 exclusief
verdeeld door Weighing & Inspection in de Benelux.
LAUMAS Elettronica, gestart in 1984 en ondertussen een
leidend bedrijf in industriële weging en batching, heeft
een stevige internationale reputatie opgebouwd in zijn
vakgebied en is momenteel in meer dan 80 landen actief
via een netwerk van gespecialiseerde verdelers.
LAUMAS investeert voordurend in onderzoek en
ontwikkeling met als doel steeds meer innovatieve en
betaalbare producten te realiseren die tegemoet komen
aan de huidige behoeften.
Een grote voorraad is steeds aanwezig om binnen enkele
dagen te kunnen leveren, ongeacht de bestemming.
Alle producten worden steevast gebouwd volgens de
hoogste kwaliteitseisen en voldoen aan (en overschrijden
vaak ) de gangbare normering.
Een verregaande automatisering laat toe om de
producten aan zeer competitieve prijzen op de markt te
brengen.
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• Weegindicatoren en/of omvormers
versterkers
• Batchprocessoren t.e.m. 99 formules
/14 producten
• Paneelmontage of kunststof IP67
• Communicatieprotocols:
• mA-uitgang
• Profibus
• Profinet
• Devicenet
• Canopen
• RS485
• Modbus

Alle weegelectronica is compatibel met de meest gangbare industrienormen (Profibus, Profinet, Devicenet, Canopen,…)
en bieden dus een zeer brede inzetbaarheid. Alle ontwerp en fabricatie is West-Europees.

Bezoek onze website en ontdek de vele mogelijkheden.

WIBE GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN
U vindt bij ons ook de nodige loadcellen waardoor wij uw
compleet systeem kunnen installeren en ondersteunen.

PLC

LAUMAS
Weegversterker/omvormer

Leverbaar met:

Alle bekende merken

Proﬁbus DP
Proﬁnet IO
Devicenet
Canopen
Modbus TCP
Ethernet TCP/IP - TCP

www.wibe-weegschalen.be

Weegsysteem

Wij bieden een ruim pakket loadcells en weegmodules.
Hieronder enkele modellen.
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WEEGMODULES

WILO 220

RVS304, voor loadcell
CBL en CBX (compressie)

Staal of RVS304,
voor bending beam loadcell

PV-Z/PPV

RVS304 of nickel-plated, voor
loadcell FTKL, FTP/-P, FTK,
FTZ, FTL (shear beam)

WEEG_NL_N2.1

V10000 – 275
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