
W E I G H I N G  T E C H N O L O G Y

HYGIËNISCH DESIGN TOT IN HET KLEINSTE DETAIL

DE J-GENERATIE 
HYGIËNE IN HET MIDDELPUNT



CONSTRUCTIEVE, HYGIËNISCHE UITVOERING
De gehele uitvoering van de multihead weegauto-
maat van het machineframe via de zelfontwikkelde 
hygiënische schroeven tot en met de typeplaat,  
voldoet nu aan de strengste hygiënische voorschriften 
wereldwijd. 

BESCHERMINGSKLASSE IP69
De weegsystemen van MULTIPOND hebben  
beschermingsklasse IP69, wat een stof- en water-
dichte uitvoering van de machine garandeert. 
Een snelle en eenvoudige reiniging met een 
hogedrukreiniger is zonder problemen mogelijk. 
MULTIPOND is de enige fabrikant van multihead 
weegautomaten die deze beschermingsklasse  
realiseert zonder gebruik te maken van dure 
overdruk in de machine. 

VOLDOET AAN HYGIËNESTANDAARDEN
MULTIPOND is actief lid van de European Hygienic 
Engineering & Design Group (EHEDG). Deze 
organisatie stelt zicht tot doel bij te dragen aan 
een hygiënische constructie en inrichting van de 
voedingsmiddelenproductie, om op die manier een 
veilige productie en verwerking van levensmiddelen 
te waarborgen. 

HYGIËNE - EEN KWESTIE VAN DESIGN

NIEUWE DEFINITIE VAN HYGIËNE 
HOOG BEWUSTZIJN BIJ DE LEVENSMIDDELENPRODUCTIE

Hygiëne is in de eerste plaats een kwestie van de constructie, toegepaste materialen en componenten. Voor 
de productie en verwerking van levensmiddelen gelden strenge voorschriften, normen en richtlijnen. Mede 
daarom is het bewustzijn betreffende hygiëne, reiniging en productveiligheid hoog. De strikte eisen en  
strenge voorschriften hebben betrekking op de gehele productieketen en betreffen in toenemende mate  
de machinebouw. 
De ervaring en de kennis, die MULTIPOND in de afgelopen decennia heeft opgebouwd op het gebied van de 
levensmiddelenindustrie, worden consequent omgezet in technische innovaties. Procesgerichte oplossingen 
zorgen voor veiligheid, vereenvoudigde reinigingsprocedures en minder tijdverlies. Aan de hoge  
hygiënische normen wordt voldaan. Minimaliseer proceskosten en verhoog de efficiëntie van uw verpakkingslijn 
met de unieke weegtechnologie van MULTIPOND in een robuust en hygiënisch design. 

    Voldoen aan de strengste hygiënische normen
    Snelle, betrouwbare en efficiënte reiniging
    Minder tijd nodig, meer beschikbaarheid
    Bescherming van het product tegen contaminatie
    MAXIMALE PROCESBETROUWBAARHEID

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:



TYPEPLAAT

·  Chemisch bestendige opschriften
·  Speciaal hygiënisch afdichtingsconcept
· Beveiligd tegen manipulatie door verzegelschroef

WEEGCELUNIT 

·  Frontplaat van edelstaal
·  Eenvoudige en betrouwbare reiniging
·  Compatibel met oudere generaties

FRAMEKOOI

· Reducering van componenten
·  Vermijden van sproeischaduw
·  Hygiënische en dichtgelaste frame-armen
·  Schuine oppervlakken 

NIEUWE MAATSTAVEN 
OP HET GEBIED VAN DE HYGIËNE
Het onderwerp hygiëne is door MULTIPOND bij de nieuwe J-generatie in het middelpunt gezet. 
De hoofdeis bij de hygiënische vormgeving van machines, apparaten en componenten ligt bij 
het waarborgen van de eenvoudige reiniging, bescherming van het product tegen conta-
minatie en het voorkomen van ophopen van vuildeeltjes of micro-organismen. 

Het vermijden van dubbele oppervlakken, spleten, dode en holle ruimten is de basis voor een 
snelle, betrouwbare en eenvoudige reiniging. Openstaand schroefdraad is betrouwbaar en 
dicht afgesloten met zelf ontwikkelde hygiënische schroeven. Alle vlakken zijn schuin geconstrueerd, 
zodat water kan wegstromen. De hellingshoeken op de framekooi zijn echter zodanig vormgegeven, 
dat reinigings- en desinfecterende middelen goed kunnen inwerken en niet te snel wegstromen. 
Bij de fabricage worden uitsluitend materialen gebruikt die geschikt zijn voor de levensmidde-
lenindustrie. De gebruikte kunststoffen hebben een FDA-toelating en voldoen aan alle EU-ver-
ordeningen. Deze zijn, waar technisch mogelijk, detecteerbaar en in de kleur blauw uitgevoerd.

Bekijk de video over de hygiënische 
MULTIPOND J-generatie

HOOFDSCHAKELAAR/SIGNAALLAMPEN

·  Open toegankelijk voor reiniging
·  Beveiliging van de machine via slot

GLIJGOTEN

·  Eenvoudig en schoon ophangen
·  Laserdelen zonder lasnaden
·  Hygiënische houder
·  Doelgerichte productgeleiding naar  

eindbak via enkelvoudige glijgoten

VOORVUL- EN WEEGBAKKEN

·  Hygiënische en dichte laserlasnaden
·  Nauwkeurige klepinstellingen 
·  Materialen met FDA-toelating
·  Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen

KRUISKLEMSTUK

·  Stabiel edelstalen gietdeel
·  Geen openstaande, dubbele 

oppervlakken
·  Telkens slechts één  

afdichting rondom

BEDIENINGSEENHEID 
BDE-16

·  Hygiënisch design en  
beschermingsklasse IP69

·  IK10 - testklasse voor  
slagvastheid

· Hygiënische houder 

DRIP, DROP AND DRAIN

·  Afvoer van druipwater
·  Eenvoudig te reinigen  

opvangplaat

ACTUATOREN

·  Geen dubbele vlakken en 
spleten

·  Leverbaar voor hoogge-
voelige toepassingen ook 
zonder afdekking

·  Complete aandrijftechniek 
binnen de machine

HYGIËNISCHE SCHROEVEN

·  Chemisch bestendige en detecteerbare 
afdichtring

·  Schroefkop en schroefvlakken 
hygiënisch dicht en eenvoudig reinigbaar



MULTIPOND America Inc.

2301 Hutson Road
Green Bay, WI 54303 
United States of America
Tel: +1 920 4908-249
Fax: +1 920 4908-482
E-Mail: sales-us@multipond.com

MULTIPOND s.a.r.l.

ZAC du Bois de la Noue  
F-44360 Saint Etienne de Montluc 
France
Tel: +33 2405 7301-0
Fax: +33 2405 7301-7
E-Mail: info@multipond.fr

MULTIPOND Ltd.

Unit 1, High Wycombe Business Park, 
Genoa Way, High Wycombe, HP11 1NY 
United Kingdom
Tel: +44 1494 471-580
Fax: +44 1494 533-487
E-Mail: info@multipond.co.uk

MULTIPOND Wägetechnik GmbH

Traunreuter Straße 2-4
D-84478 Waldkraiburg
Germany
Tel: +49 8638 961-0
Fax: +49 8638 961-111
E-Mail: info@multipond.com

www.multipond.com

MULTIPOND Benelux B.V.

Boven Zijde 10
NL-5626 EB Eindhoven 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)40 262 80 90
E-Mail: info@multipond.nl
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ENGINEERED AND  
MANUFACTURED IN GERMANY  

SINCE 1946

MEER DAN 4.500 WEEGSYSTEMEN GEPRODUCEERD EN GEÏNSTALLEERD
We stellen alles in het werk om onze food en non-food klanten  

altijd de optimale, individuele oplossing te bieden. 

INNOVATIEKRACHT, AL MEER DAN 75 JAAR
Onze jarenlange ervaring in ontwikkeling en productie zorgt voor  

topproducten op het gebied van weeg- en doseertechniek.

MEER DAN 300 MEDEWERKERS WERELDWIJD
300 Hooggekwalificeerde medewerkers wereldwijd zorgen voor een toppositie in de

toppositie in de technologie van volautomatisch afwegen van food en non-food producten.

4 DOCHTERONDERNEMINGEN
Verkoop, projectplanning en service gebeurt door ons hoofdkantoor in Duitsland en  

de 4 dochterondernemingen in Nederland, Frankrijk, Engeland en de VS, en een  
wereldwijd netwerk van vertegenwoordigers.

Vanaf 07/2021


