
Essentiële services
voor betrouwbare prestaties
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Installatie, kalibratie  
en onderhoud 
Setup en aanpassingen

Configuratie

Koppeling aan  
datasystemen

IJking en certificering

Productiviteitwaarborging
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s Bedrijfszekerheid en Nauwkeurigheid
Vertrouw op onze services

 Deskundige installatie en configuratie
 Accurate, veilige en effectieve werking
 Naadloze gegevensregistratie en -integratie
 Weegbruggen met geoptimaliseerde productieve levensduur
 Naleving van wettelijke voorschriften
 Rendabel onderhoud

METTLER TOLEDO produceert weeg-
bruggen van de hoogste kwaliteit voor 
jarenlang betrouwbare weegresulta-
ten. Om optimaal van een weegbrug 
gebruik te kunnen maken, moet deze 
echter correct worden geïnstalleerd, 
gekalibreerd en onderhouden.

Het gekwalificeerde servicepersoneel 
van METTLER TOLEDO beschikt  
over de benodigde expertise om u  
snel en ter plaatse persoonlijke  
service te kunnen bieden. Zo ontvangt 
u professionele service voor opti- 
male weegresultaten, afgestemd op 
uw budget en behoeften.

Het ServiceXXL-portfolio 
voorziet in:
• Behoeftenanalyse en consultatie
• Installatie en gebruiksklaar maken
• Kalibratie en certificering
• Preventief onderhoud
• Noodreparaties op locatie
• Modernisering en upgrades
• Trainingsprogramma‘s
• Gepland onderhoud
• Adequate responsetijden
• Maatgesneden servicecontracten

Meetbare waarde
Een meetwaarde is slechts zo nauw-
keurig als de meting zelf. Weegbrug-
gen staan bloot aan zware belas-
tingen, weer en wind en vervuiling. 
Service en onderhoud zorgen voor 
blijvend betrouwbare weegresultaten 
en maximale inzetbaarheid.

Natuurlijk werken we nauw samen  
met overheidsinstanties zodat de 
weegbrug steeds aan alle wettelijke 
eisen voldoet.

Gegevensverzameling  
en -integratie
Weegbruggen zijn essentieel voor de 
administratieve afhandeling van  
de verzending, de ontvangst, het be-
heer en de productie van goederen. 
METTLER TOLEDO adviseert, levert, 
installeert en onderhoudt datasystemen  
waarmee een weegbrug zichzelf te- 
rugverdient. Onze technici zijn deskun-
dig in het werken met relationele  
databases en netwerkintegratie.
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Gecertificeerd nauwkeurig
in drie stappen

Installatie, configuratie en integratie
Onze projectmanagers coördineren alle taken, apparatuur en contractanten 
voor een tijdige weegbruginstallatie die aan alle specificaties voldoet. 

Uw voordelen:
• Een weegbrugfundering die bestand is tegen de druk van verkeer en milieu
• Een correct geïnstalleerde en zorgvuldig afgestelde weegbrug
• Betrouwbare informatietechnologie die aan de gestelde eisen voldoet
• Getrainde operators die wegingen efficiënt uitvoeren en verwerken
• Betrouwbare communicatieverbindingen met randapparatuur  

en netwerken

Kalibratiecertificering
Een weegbrug moet regelmatig worden getest aan de hand van fabri- 
kantspecificaties en industrie- en overheidsnormen. Alleen zo kan een 
weegbrug, nu en in de toekomst, accuraat werken. Aan de hand van onze 
kalibratiecertificaten kunt u aantonen dat de weegbrug nauwkeurige resulta-
ten levert en aan de wettelijke voorschriften voldoet.

Uw voordelen:
• Geverifieerde en gecertificeerde weegprestaties
• Een bewijs van nauwkeurigheid, voor uw eigen archief
• Tijdens controles kunt u altijd aantonen dat wettelijke voorschriften  

worden aangehouden
• Beperkte productovervulling en/of productdoorberekening
• Zekerheid dat voertuigen onder de wettelijk toegestane maximale  

gewichten blijven

Preventief weegbrugonderhoud
Een weegbrug is een grote financiële investering en de betrouwbaarheid  
van de weegbrug speelt een sleutelrol bij de productiviteithandhaving.  
METTLER TOLEDO zorgt er met professioneel weegbrugonderhoud voor  
dat uw weegbrug operationeel is en blijft.

Uw voordelen:
• Geen weegfouten door ophoping van vuil en afval
• Betrouwbare werking door gebruik van originele onderdelen
• Weegbrug- en operatorveiligheid worden gegarandeerd
• Continuïteit door correcte fundering en bliksembeveiliging
• Optimale investering door lange levensduur en maximale beschikbaarheid
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ServiceXXL voorziet in een uitgebreide reeks services waarmee u de 
waarde van uw investering kunt veiligstellen en in uw bedrijfsbehoeften 
kunt voorzien.

Serviceovereenkomst op maat
Services die voor de continuïteit van uw werkzaamheden relevant  
zijn, kunnen tot een serviceovereenkomst op maat worden gebundeld. 
Naast essentiële periodieke kalibratie- en preventieve services,  
kunnen de volgende services in de overeenkomst worden opgenomen:

• Weegbrugbeheer en onderhoud van randapparatuur
• Softwareonderhoud en -upgrades
• Bewaking en beheer op afstand
• Gegarandeerde reponstijd voor noodreparaties
• Diverse vormen van eigen risico

Reparatieservices
METTLER TOLEDO is uw beste aanspreekpunt voor weegbrugonder- 
houd en -reparaties. Met uitsluitend originele onderdelen worden  
weegapparaten, ongeacht welk merk, snel en efficiënt gerepareerd 
zodat de weegbrug in no time weer operationeel is.

Moderniserings- en upgradeservices
Wij inspecteren uw bestaande weegbrug en gaan na of de weeg- 
bruglevens-duur en -prestaties kunnen worden geoptimaliseerd.  
U ontvangt een bondige analyse en kostenopgave van werkzaam- 
heden die moeten worden uitgevoerd.

Gerichte service
voor optimale bedrijfsvoering

ISO/IEC17025-gecertificeerd
Serviceorganisaties
Resultaten in plaats van beloften.


