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Big bag vægte
Advanced og Advanced Pro
Danvægts Big Bag vægte model Advanced og Advanced Pro leveres som standard med ventilator til oppustning af sækken inden fyldning. Begge modeller har
ligeledes en kobling så ekstern aspiration
kan tilsluttes. Standard er vægtene udstyret med manuelt sækkespænde med
kan som option leveres med to-delt
pneumatisk sækkespænde eller oppustelig bælg.

Advanced Pro
Advanced Pro er en avanceret udgave af
model Advanced. Vægten er udviklet
med henblik på optimale ergonomiske
arbejdsforhold ved vægten. De bagerste
stroppeophæng er bygget på to drejelige arme som bevæger sig frem mod
operatøren i en arbejdsmæssig og ergonomisk optimal arbejdshøjde.
Yderligere er vægten udstyret med automatisk frigørelse af stropperne efter endt
fyldning.
Som option kan vægten leveres med
drejebord som automatisk omsnører
sækkesnøvsen og dermed hindrer støvemission. Yderligere kan denne vægt
også leveres med pallemagasin og rullebaner til optimering af logistikken.
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Big Bag vægt til lette varer.
Danvægt leverer Big-Bag vægte til
fyldning af Big Bags med lette varer
herunder græsfrø. Avancerede vibrations- og rystesystemer komprimerer med
individuelle intervaller varen i sækken.
Flere typer af vibrations- og rystesystemer kan bygges på samme vægt. Herved
optimeres antallet af kilo i hver sæk samt
at sækkene bliver stabile. Vægtene leveres
enten som bruttovægtssystem og eller
som nettovægtssystem.

Som option kan sækkeophænget leveres
med en ergonomisk funktion så de to
bagerste stroppeophæng kører frem til
operatøren. Herved monteres alle stropper let og ubesværet.
En anden option er automatisk frigørelse af stropperne efter fyldningen. En
effektiv løsning til optimering af vægtens
kapacitet.

Som Danvægts øvrige Big-Bag vægte kan
denne leveres med automatisk pallemagasin samt løftebord og transportbånd
som giver mulighed for optimale logistikforhold.

Nettovægte til fyldning af Big-Bags
Danvægts egenudviklede nettovægte er
en fleksibel, rationel og hurtig måde at
fylde Big-Bags på. Vægtene kan leveres
som individuelle vægte eller i serie, hvor
et ønsket antal vægte simultant kan fylde
Big-bags.

Fyldstudsene leveres med ventilator som
fylder sækken med luft inden fyldning.
Herved fyldes varen hurtigt og ensartet
i sækken. Desuden er fyldestudsene udstyret med en aspirationsstuds så ekstern
aspiration kan kobles på.

Danvægt nettovægte kan leveres med
flere typer af fyldestudse og stroppeophæng.
•
Manuelt sækkespænde
•
To-delt pneumatisk sækkespænde
•
Oppustelig bælg
•
”Active Air”, som er Danvægts unikke
sækkeophængssystem.

Nettovægtene kan udstyres med pallemagasin, rullebaner eller transportbånd som
sikrer en optimal håndtering og logistik
ved arbejdet omkring nettovægten.
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Danvægts målsætning

Danvægt er kundeorienteret og har den
målsætning altid at levere et fremtidssikret
produkt til kunden. Danvægt bestræber
sig på at leve op til denne målsætning
gennem veldokumenterede tegninger
og projektbeskrivelser, samt ved altid at
give kunden en god service og sikkerhed i
samhandlen med Danvægt.
Danvægt søger altid den bedste løsning
for sine kunder.

Kvalitet

For at kunne imødekomme alle kunders
krav til kvalitet, er Danvægt certificeret
efter kvalitetskravene DS/EN/ISO 9001.
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