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“U WILT IETS WEGEN? ZOEK NIET 
VERDER”

Van de kleinste weegschaal tot een gigantische weeg-
brug voor treinen, én alles daartussen. Precia Molen
uit Sint-Amands, 100 % dochterbedrijf van de gelijk-
namige Franse beursgenoteerde groep, specialiseert
zich in alle mogelijke statische en dynamische 
weegtoepassingen. “Alleen personen- en babyweeg-
schalen doen we niet, al de rest wel,” zo vat quality 
manager Sandra Winckelmans de bedrijfsactiviteiten 
samen.

In vrijwel elke industriële sector maakt het wegen van een 
grondstof, afgewerkt product of het afval een onmisbaar
onderdeel uit van de dagelijkse processen. Of het nu gaat om 
aardappelen die van een veld komen, afval dat naar de ver-
werkingsinstallatie gaat of de bulklading die van een zeeschip 
wordt gelost. Soms gebeurt het wegen manueel en statisch, 
in andere gevallen verloopt dit automatisch en dynamisch. 
Het totaalgamma aan weegschalen, weegbruggen of weeg-
apparatuur dat Precia Molen aanbiedt, varieert dan ook van 
een apotheker- of verkoopsweegschaal tot weegbruggen voor 
belastingen tot 200 ton.

PROJECTMATIG
Een groot deel van de weeginstallaties of -bruggen die Precia 
Molen installeert, komen projectmatig tot stand. Sandra 
Winckelmans: “Wij nemen in vele gevallen van a tot z de
volledige installatie op ons, beginnend met de weegbrug en
eindigend met de slagbomen, camera’s, voertuigendetectie,
bedieningsposten en eventueel de aanstrating van het terrein.
De afgelopen jaren realiseerden we zo verschillende 
geautomatiseerde containerparken. Ook voor de weegsoft-
ware ontwikkelden we in samenwerking met een partner

een eigen oplossing: UniWin. Wanneer gewenst koppelen
we deze software met externe boekhoud- of ERP-pakketten.”
Daarnaast werkt Precia Molen ook regelmatig samen met
machinebouwers of systeemintegratoren. “In die gevallen 
nemen wij binnen het totaalproject het volledige weeggebeu-
ren voor onze rekening.”

DYNAMISCHE WEEGTOEPASSINGEN
Terwijl Precia Molen de afgelopen jaren uitgroeide tot een
belangrijke marktspeler voor statische weegtoepassingen,
krijgen ook dynamische weegtoepassingen sinds kort alle
aandacht binnen een nieuwe afdeling.  “We spreken dan over
afzakwegers voor het afzakken van bulkgoederen én band- 
of bunkerwegers voor stortgoederen.” Ook de realisaties van 
onze checkwegers verlopen vlot. Onze checkwegers staan 
garant voor robuustheid en betrouwbaarheid en voldoen aan 
de vele specifieke eisen van iedere bedrijfssector en dit voor 
zowel statische als dynamische weegtoepassingen.

DIENSTVERLENER
Als weegspecialist hecht Precia Molen veel aandacht aan 
de klantenservice. “We produceren zelf niets, maar zijn een
100% dienstverlenend bedrijf. Naast het installeren van 
nieuwe systemen schakelen we onze achttien technici in
voor onderhoud en herstellingen. Bovendien zijn we een 
geaccrediteerd bedrijf voor het in eigen beheer ijken en
herijken van weegtoestellen met een economisch doel.
Verder bieden we ook een verhuurservice aan voor mobiele
weegbruggen, heel interessant voor bijvoorbeeld afbraak-
werken.”
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