
Præcis og driftsikker 
flow-vejning     

Scanvaegt M1-F Flow-vægt 

M1-F Flow Vægt vejer med høj nøjagtighed en strøm af produkter, f.eks. pelagisk fisk eller is over en bestemt 
periode.  Dette eliminerer behovet for opsamling af råmateriale i bakker eller kar til vejning og giver en 
kontinuerlig produktgennemstrømning.

 

ROBUST DESIGN

HØJ PRÆCISION

BRUGERVENLIG 
 



M1-F Flow vægt repræsenterer det bedste udstyr til flowvejning.

Dette system er i stand til at veje en strøm af produkter, f.eks. pelagisk 
fisk eller is, nøjagtigt over en bestemt periode. Dette eliminerer  
behovet for opsamling af produkterne i bakker eller kar til vejning og 
giver en kontinuerlig produktgennemstrømning.

Produktstrømmen vejes kontinuerligt, når transportbåndet kører,  
og vejeresultaterne opsummeres til en samlet total.

Flow-vægten er meget nøjagtig og har en veje-nøjagtighed på 1% af 
den samlede vægt, afhængigt af produktet.

M1-F1, som er meget brugervenlig at betjene, har en kapacitet på 
100 ton/time og fås i versioner til vejning på land eller til søs (option). 
Systemet har et åbent design, der er let at rengøre.

Vejesystemet er udviklet til at blive brugt i det mest  barske  
havmiljø – det robuste design og vejeteknologien med IP68  
beskyttede vejeceller sikrer nøjagtig og hurtig vejning.

Præcis, pålidelig og  
tidsbesparende 

Tekniske specifikationer

Præcision 

Båndhastighed

Elektronisk digital indikator

Vejeplatform og konstruktion

Vejecelle

Transportbånd

Beskyttelse

Keyboard

Conveyor belt

Selection keyboard

Option

Strømforsyning

1% af alt afhængigt af produktet

0.3 - 0.5 m/s

Hukommelse for totalvægt i vejeperioden

Rustfrit stål type AISI 304

Hermetisk beskyttet IP68

Modulært bælte af polyethylen 

Beskyttet mod mekanisk overbelastning

Rustfrit stål IP67 med integreret elektronik

Modular type

IP67 with integrated electronics

Outputkontakt til programmerbar værdi (option)

230 VAC
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