Pfister Weegbruggen en Systemen
Betrouwbaar - Alles uit een hand - Modernste techniek
ISO, NMi en VCA* gecertificeerd - Service op maat

Weegbruggen met
Standaard Indicator

Weegbrug Terminals
en Totaal Oplossingen

Software

Montage, Service en
Onderhoud

Voor een weegbrug bent u bij Pfister
Weegtechniek aan het juiste adres. Wij
bieden u een grote keuze aan
weegbrug mogelijkheden zoals:

Bij Pfister Weegtechniek kunt u een
keuze maken uit een complete en
eigentijdse serie terminals met
hoogwaardige touch screens in RVS
behuizingen. Deze zijn te integreren in
totaal oplossingen met randapparatuur
zoals zelfbedieningssystemen, verkeerslichten en slagbomen, kentekenplaat
identificatie, stem-herkenning etc. Met
onze nieuwste industriële terminals
uit de Diade serie heeft u bijna
ongelimiteerde configuratiemogelijkheden, waarbij onze WinWeigh
software een belangrijke factor voor
het succes is.

Pfister Weegtechniek heeft speciaal
voor gebruik in combinatie met
weegbruggen het WinWeigh software
concept ontwikkeld. Het is een
compleet weegbrug management
systeem geschikt voor een of meerdere
weegbruggen (locaties) en een of
meerdere gebruikers. Administratieve
gegevens worden opgeslagen in een
relationele database waarin de
gegevens gekoppeld zijn aan het
voertuig
gewicht.
WinWeigh
ondersteunt een groot aantal
weegprocessen, inclusief besturing van
in- en uitgaand verkeer.

Uiteraard verzorgt onze volledig
uitgeruste en goed opgeleide
servicedienst graag voor u:

▼Bovengrondse uitvoering
▼Installatie in een fundatie
▼Stalen dek (bovengronds)
▼Prefab betondek/fundatie
▼Snel verplaatsbaar
▼Standaard moderne en eigentijdse
indicator met printer
Leg uw weegbrug wensen bij ons neer
en u ontvangt van ons zo snel
mogelijk een vrijblijvende aanbieding
voor een passende oplossing.

▼Complete en snelle montage
▼Kalibratie en ijking
▼Preventief onderhoud
▼Eventuele reparatie
▼Ombouw van bestaande
weegbruggen
Waar nodig en van toepassing 24/7.
Neem eens contact op met een van
onze adviseurs voor vrijblijvend advies
over de vele mogelijkheden van
preventief onderhoud op maat.

Pfister is een ISO 9001 en VCA* gecertificeerde onderneming, goedgekeurd door het NMi om kalibratie/ijking van weegsystemen zelf uit te
voeren. Pfister maakt deel uit van de Bilanciai Groep, een van ‘s werelds grootste leveranciers van weegbruggen. In de Benelux is Pfister
inmiddels uitgegroeid tot marktleider voor de levering van betrouwbare weegbruggen compleet met prefab betonnen modules voor dek en
put, met bijbehorende randapparatuur incl. standaard gegevensverwerking of een speciaal voor u aangepast software programma.
Selectie van ondernemingen die besloten hun vertrouwen te stellen in weegbruggen van Pfister
Attero - Essent - ILVA - IRADO - Renewi - Theo Pouw - BOCA - SITA - Katoennatie - Tata Steel - Lyondell - Loders Croklaan - AVR Martens en Van Oord - OUTUKUMPU - Strukton - Dow Chemicals - DAR N.V. - Heijmans - Rubis - Boskalis Rulewave - BAT - ICO - VAM - VDL - Van Triest Veevoeders - Veolia - De Beijer Groep - BAM - VAR

▲ Hoofdkantoor van Pfister Weegtechniek voor de Benelux

▲ Productie in Duitsland van prefab betonnen

weegbrug modules

▲ Hoofdkantoor/fabriek Bilanciai Italië

DD700 
Digitale weegterminal met witte LED display
en achtergrond verlichting - zeer
geschikt voor koppeling met PC systeem

DD1010 
Alfanumerieke weegterminal met 5,7” touch
screen kleuren display, TFT techniek met LED
achtergrond verlichting

Op deze pagina tonen wij een
aantal weegbruggen en weegbrugprojecten. Neem eens contact
met ons op voor meer informatie
over de vele mogelijkheden voor
uw specifieke toepassing.
CPD-M 
Digitale drukkrachtopnemer
6.000 d OIML R60 - CE
goedkeuring - IP68 RVS ATEX als optie - uitgebreide

blikseminslag bescherming

DD1010DT ▲
alfanumerieke digitale weegterminal met 5.7” touch
screen - voor zelfbediening
van weegbruggen met uitgebreid gegevensbeheer en
service op afstand

DD1050 ▲
Moderne weegterminal
met 10,4” touchscreen
kleuren display - uiterst
flexibel Windows CE
besturingsplatform

DD2050 
Zelfbedieningsterminal met 10,4’’ of 12” touch screen;
als optie uitgevoerd met CCV betaalfunctie

 RD100HL
Volgdisplay - geschikt voor installatie buitenshuis roestvast stalen behuizing - display met hoge
intensiteit

WinWeigh Connect Client
WinWeigh Badge module
Central database
Server
MS SQL Server of
Oracle

Operator PC
Weegbrug IN wegen

Met het eigentijdse TeleService™ monitoring pakket
kunnen onze specialisten direct
inloggen in het weegbrug-systeem
en op afstand eventuele
problemen verhelpen. Essentieel
daarbij zijn onze digitale CPD
krachtopnemer en de nieuwe
Diade (DD) terminal serie.

WinWeigh Connect
Dataserver

Network 100 Mb/s

WinWeigh Connect Client
WinWeigh Badge module

Operator PC

Weegbrug UIT wegen
Uitwisselen informatie met
Financial, CRM of ERP
system

WinWeigh Connect Systemmanager /
2 x WinWeigh Admin module

Import / Export

Network
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