
Met als uitgangspunten accuraat, betrouwbaar en betaalbaar is de WEMO Kempink pellet gruis tester 
de nieuwe standaard voor het bepalen van de slijtvastheid van pellets in de diervoederindustrie en de  
energiesector (bio-pellets). 
Met een eenvoudige bediening en automatische start na invoer van het monster, in combinatie met 
een slimme combinatie van PLC en frequentieregelaar, zijn de testen reproduceerbaar. Het vergelijken 
van de testresultaten tussen productielocaties of over een langere periode, zijn met de WEMO Kempink 
tester realiteit geworden. Het uitzeven gebeurt in de tester automatisch, zodat de menselijke factor 
minder bijdraagt aan testverschillen. De tester vergroot het slijtagegetal als het ware uit, waardoor deze 
beter afleesbaar wordt en bijsturen eenvoudiger. Bespaar op onnodige afkeur en op uw energiekosten. 
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Monsternemers uit ons standaard 

pakket of klant specifiek voor uw 

situatie. Wijst u ons waar u in uw 

fabriek monsters wilt nemen en 

van welk product en wij helpen u 

met een gerichte oplossing. Hand-

bediend of geïntegreerd in uw 

automatisering, van poeder tot 

korrel, in elke industrie.  

Een monster opvangen in een 

zakje, een monsterpot of een 

doorzichtig handschuifje, of u op 

een knop drukt of het gebeurt 

automatisch, met een sensor 

voor terugkoppeling naar de 

operator of alleen visueel. Het 

kan (bijna) allemaal bij WEMO. 

Om meerdere monsters achter 

elkaar te kunnen verzamelen, 

kunnen we met een klep (veelal 

grote verzamelmonsters), of een 

carrousel (op maat naar wens) 

automatiseren.  

Volledig automatisch kan ook, 

verpakt en gelabeld met de  

WEMO monsterverpakker. 

Als er op meerdere plekken in de fabriek  

monsters genomen worden, die op één punt 

verzameld, verpakt of getest worden, heeft  

WEMO een monster transport systeem dat 

met vacuümtransport de monsters naar een 

cycloon zuigt. Heeft u wensen die hier 

nog niet besproken zijn, vraagt u  

het ons gerust: wij zijn 

gespecialiseerd in 

specials. 
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carrousel: 

Volautomaat: 
monsterverpakker 


