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Opname van de machine, besturing en software 

Offerte met voorgestelde oplossing voor de machine

Bij opdracht wordt er nieuwe software geschreven 
voor de machine en de benodigde voorbereiding 
wordt getroffen voor de Brain transplant.

Installatie van nieuwe besturing en software, test en 
training op locatie

Inclusief 10 uur remote support door onze engineers



CONTROLE PROBLEMEN?  
GEEF U WEGER
EEN NIEUW LEVEN 
MET PIM MACHINERY

VOOR WELKE MACHINES?
Propak machine range  CW10 tot en met CW16/2 bouwjaar 
vanaf 2000

WAAROM?

Er zijn veel problemen bekend met het oude DOS 
besturing
In veel gevallen zijn oudere besturingssystemen niet 
meer te repareren. Als de software problemen geeft kan 
de weger niet meer worden gebruikt. De continuïteit van 
de productie komt hiermee in gevaar. Door preventief een 
brain transplant en onderhoud uit te voeren wordt het 
risico zeer beperkt en kan de machine nog gerust 15 jaar 
ongestoord draaien.

Problemen met de Sigmatec besturing en 
software (wegers van 2012 - 2015)
Sigmatec besturing zijn nog steeds operationeel echter 
gebleken is dat deze software met name het besturing 
gedeelte veel problemen veroorzaakt. Helaas kan dit 
probleem in de software niet verholpen worden. Enig 
alternatief is een brain transplant uit te voeren zodat de 
weger weer optimaal en storingsvrij functioneert.

WAT U MAG VERWACHTEN NA EEN 
PIM BRAIN TRANSPLANT
Uw machine zal, mits goed en regelmatig onderhouden, 
nog ruim 15 jaar meegaan.

WAT BIEDEN WIJ AAN

•  Siemens PLC, inclusief de benodigde modules en een 
extra geheugenkaart

•  Interface control box met Siemens KTP1200 12 inch 
kleuren touch screen

•  Vernieuwde software
•  PLC output bescherming
•  Modem inclusief 10 uur remote helpdesk
•  Complete set bekabeling en Electra componenten
•  PIM weeg hart met PIM Load Cell Filters

De nieuwe controller en software is de perfecte combinatie 
voor uw bestaande Propak machine. Gecombineerd met 
PIM Braintransplant is uw machine weer volledig up to 
date en aangepast aan de huidige hedendaagse eisen.
PIM besturing, een formule 1 motor voor een weger 
het is de meest geavanceerde en snelste besturing die 
beschikbaar zijn voor een weeg combinatie.
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HELPDESK NA DE BRAINTRANSPLANT
In onze aanbieding is 10 uur remote support opgenomen. 
Onze engineers kunnen met uw toestemming op afstand 
de machine uitlezen en waar nodig aanpassingen en of 
hulp bieden.


