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PRODUCTVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR GEVOELIGE PRODUCTEN

MP-L: LINEAIR 
COMBINATIE-WEEGSYSTEEM



ZORGVULDIGE PRODUCTBEHANDELING
MULTIPOND heeft een multihead weegautomaat 
ontwikkeld, die breuk- en productschade tot een 
minimum beperkt. Met korte transportwegen,  
minimale overgangen en gereduceerde valhoogten 
en de bandoverdracht van de producten wordt 
maximale productvoorzichtigheid bereikt. 

GEOPTIMALISEERDE PRODUCTSTROOM
Een geoptimaliseerde dosering en constante 
productstroom wordt door de gepatenteerde 
MULTIPOND ARGUS 3D-camera gegarandeerd.  
Deze maakt een gecontroleerde vulling van de 
weegbak mogelijk. De optimalisatie van de  
productstroom zorgt voor kortere doseertijden  
en gecontroleerde vulling van de bak. Daardoor 
worden meer combinatiemogelijkheden en  
daarmee een hogere nauwkeurigheid bereikt. 

PLAATSBESPAREND MET DE HOOGSTE  
CAPACITEIT
De plaatsbesparende weegautomaat bereikt een  
capaciteit tot 60 wegingen per minuut. Deze is bij-
zonder goed geschikt voor het wegen van producten 
die op basis van hun eigenschappen op voorzichtige 
wijze moeten worden getransporteerd en daarom 
niet met standaard multihead weegautomaat  
kunnen worden gewogen. 

SPECIALE MACHINEBOUW  
OP HET HOOGSTE NIVEAU

COMPACT, HYGIËNISCH, VOORZICHTIG 
FLEXIBELE PRODUCTOPLOSSING OOK IN DE KLEINSTE RUIMTEN

Gevoelige producten zoals bijvoorbeeld appels, bessen of chocoladekoekjes worden nog vaak 
met de hand afgewogen, omdat de automatische verwerking samenhangt met grote uitdagingen. 
MULTIPOND levert hiervoor een compacte en eenvoudig te reinigen automatiseringsoplossing. 
Het productvriendelijke transport- en weegproces en de overdracht in de verpakking kenmerken dit 
systeem van MULTIPOND. Dit systeem kan in een verpakkingslijn worden geïntegreerd. 

De volautomatische lineaire multihead weegautomaat is gebaseerd op de MULTIPOND-standaard 
en het hygiënisch design. Langdurig in de praktijk bewezen modules en componenten uit het 
MULTIPOND-assortiment garanderen een hoge OEE (Overall Equipment Effectiveness) en robuustheid. 
Het systeem kan snel en eenvoudig worden gereinigd. 

   Maximale capaciteit - voorzichtige productbehandeling
    Verkorting van de reinigingstijden door Hygienic Design
   Minimale give-away door zeer hoge nauwkeurigheid
   Lagere proceskosten – maximale efficiëntie
    MAXIMALE PROCESBETROUWBAARHEID

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG:



CONTROLE VAN DE TOEVOER
door de ARGUS-3D-camera

MAXIMALE PRODUCTVRIENDELIJKHEID 
door geringe valhoogte en lineaire opstelling

EENVOUDIGE EN SNELLE REINIGING 
door Hygienic Design en beschermingsklasse IP69GELIJKMATIGE VERDELING  

via vier verdeelgoten

CONTINUE, GEREGELDE PRODUCTTOEVOER  
door MULTIPOND-toevoergoten en transportbanden

COMBINEREN VAN PRODUCT
door in tegengestelde richting lopende  
transportbanden

CENTRALE OVERGAVE AAN VERPAKKINGSMACHINE
via eindbak en zinktrechtereenheid

NADERHAND INSTALLEERBAAR 
Integratie in bestaande verpakkingslijn

VERMIJDEN VAN AANHECHTINGEN 
door speciaal oppervlak met structuur

EFFICIËNTE OPLOSSING  
VOOR SPECIALE PRODUCTEN
De compacte, plaatsbesparende constructie maakt de integratie in bestaande 
verpakkingslijnen mogelijk. De valhoogten van het product zijn binnen het systeem, 
van de toevoer tot en met de overdacht aan de verpakkingsmachine, tot een minimum 
beperkt.
 
Het innovatieve Hygienic Design-concept van MULTIPOND wordt consequent 
geïmplementeerd. Dubbele platen, holle ruimten zijn geëlimineerd, schuine vlakken 
met hygiënische afdichtings- en verbindingselementen kenmerken de constructie en 
voldoen aan de EHEDG- en USDA-voorschriften. De machine heeft beschermingsklasse 
IP69, de HMI voldoet aan de eisen voor IK10. Er worden alleen materialen toegepast, 
die toegelaten zijn voor de levensmiddelen industrie. Alle modules die met het product in 
aanraking komen, kunnen zonder gereedschap worden uitgenomen.

De speciaal voor Low-Drop-toepassingen ontwikkelde overgave-eenheid bestaat 
uit twee tegengesteld lopende transportbanden en een centraal, in het middel opgestelde 
eindbak plus een motorische zinktrechtereenheid. Productafstrijkers en opvangplaten, 
plus de uitwerp/leegloopmodus zijn geïntegreerd.

Om productmengsels te maken, kunnen meerdere eenheden worden gecombineerd. 
In combinatie met een conventionele multihead weegautomaat van MULTIPOND zijn de 
bedrijfsmodi „Top-Up“ en „Totaliseren“ mogelijk.

Met name bij producten zoals drukgevoelig fruit (bijv. aardbeien of appels), gebak of snacks 
heeft de MULTIPOND lineaire multihead weegautomaat grote voordelen.



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.
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