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1996 yılında kurulan firmamız endüstriyel proses
otomasyon sistemleri tasarlar, üretir ve uygulamaktadır.
Üretim, verimlilik ve kalite artışı sağlanması hedeflenen
tüm bu sistemler 20 yıllık mühendislik deneyimlerimizin
ürünleridir. 

Bilkon Ltd. Şti.’ nin deneyimli olduğu uygulamalar,
un, yem ve tohum hazırlama fabrikalarının klasik ve
bilgisayar sistemleriyle kumanda edilmesi, otomatik
dozajlama (mikro ve büyük ölçekli), otomatik paçal
sistemleri, un fabrikası randıman sistemleri, akış ölçer,
un  ve  yem  torbalama  kantar  sistemleri.                              

Özel yazılımlar, SCADA yazılımları, dokunmatik ekran
uygulamaları yada PLC yazılımlarının geliştirilmesi,
kurulumu, devreye alınması, eğitim ve  servis  
hizmetleridir. 

Bilgisayar yada PLC kontrollü elektriksel ve
elektromekanik sistemlerin tasarlanması, üretimi ve
devreye  alınması  işleri.
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Çift Dolum Çift Boşaltım Torbalama Kantarı

St... kalitede malzemeden imal edilmektedir.

Müşteri isteğine göre paslanmaz olarak imal edilebilme.

Plc ve sürücü kontrollüdür.

Kantarda oluşan arızaların kumanda panelinde gösterilebilmesi.

Kantar hassasiyeti +,- 0,002.

Double Fill Double Discharge Bagging Scale

KAPASİTEModel

25-50 Kg

ØHØGFEDCBA

Scale are prodeced from standard quality steel material.

Optionally can be produced by stainless steel.

Controlled by PLC and frequency driver.

Weighbridge faults  are watched on command panel.

Ebs Series

Ebs 25-50

Tartım beslemesi vidayla yapılır.

Günlük üretim toplam ağırlığı ve çuval adedinin raporlanması

ve istenildiğinde raporun silinebilmesi özelliği.

Girilen adette çuval dolumunun gerçekleştirilebilme özelliği,

hedef adete ulaşıldığında otomatik olarak kantar durur.

3210 3220 5778 1383 1695 2700 200 250

Batch precision +,- 0,002.

Batch feed trough screw conveyor.

Daily total report, count report can be deleted as intended.

Maximum batch count can be set, auto stop at counting finish.
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Çeşitli toz ürünlerin torbalanmasında kullanılır. Used for bagging of various powder products.


