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Het transport- en 
opslagsysteem 

voor grote vaten  

Bekwaamheid en betrouw- 
baarheid voor uw voordeel 
 
Een zorgvuldige analyse van uw individuele wensen staan aan 
voorop bij elk hygiëne concept. Wij stellen u graag ons unieke 
systeem met sterke technische oplossingen en diensten met 
toegevoegde waarde voor. 
 
We kijken ernaar uit om met u in gesprek te treden! 
www.drweigert.nl
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weigomatic® Drumtainer

De voordelen  
 op een rij: 
 
• eenvoudig 
 

 licht te manoeuvreren, ook zonder  
 heftruck of palletwagen 
 

• veilig 
 

 toegelaten als lekbak*, schokbestendig,  
 onbreekbaar, corrosie-vrij 
 

•  economisch  
 

 het vat is compleet leeg te maken door  
 schuine plaatsing in de  
 weigomatic® Drumtainer 
 

• arbotechnisch  
 

 schone opslag, makkelijk wisselen  
 van vat, tillen niet nodig  
 

•  duidelijk 
 

 kleur gecodeerde deksels om product  
 verwisseling te voorkomen, duidelijke  
 identificatie door aan de buitenzijde  
 aangebrachte labels en  
 veiligheidsetiketten

Perfect voor centrale 
doseerinstallaties... 
 
Centrale doseerinstallaties hebben tal van voordelen. Naast de economische 
voordelen van grote vaten en het daaruit voortvloeiende gebruiksgemak, hebben 
deze gesloten systemen een hoog veiligheidsniveau. Zowel voor de gebruiker, 
omdat er geen direct contact met het product is, en voor het hygiëne proces, 
omdat de product toevoer de aangesloten reinigings- en desinfectieapparatuur en 
vaatwassers altijd gewaarborgd is. 
 
Met de nieuwe weigomatic® Drumtainer bieden wij u nog een extra voordeel: het 
transport en de opslag van vaten is nu makkelijker dan ooit. 
 
 
 

...voor meer veiligheid en comfort 
tijdens transport en opslag 
 
Dr. Weigert is voortdurend op zoek naar innovaties waarbij het voordeel voor de 
klant in het middelpunt staat. Voor het optimaliseren van het gebruik van grote 
vaten met reinigings- en desinfectiemiddelen bij centrale doseerinstallaties, werd 
de weigomatic® Drumtainer ontwikkeld. De weigomatic® Drumtainer fungeert als 
een transport- en opslagsysteem voor grote vaten en is de ideale oplossing voor 
alle vragen bij het omgaan met en opslag van grote vaten in de doseerruimte. 
Een lekbak in de doseerruimte is niet meer nodig, het vat blijft tijdens gebruik de 
hele tijd in de weigomatic® Drumtainer, die als lekbak fungeert. De weigomatic® 
Drumtainer is zeer stabiel en mobiel. Het tillen bij het transport van vaten behoort 
tot het verleden, de opslag en het vervoer is schoon en risoco mijdend.  
 

 
 
 
Het systeem 
weigomatic® Drumtainer  
 

 Transport- en opslagsysteem voor grote vaten (200-230 liter). 
 

 Geschikt voor Dr. Weigert reinigings-, naglans- en naspoelmiddelen  
 alsook desinfectiemiddelen. 
 

 Zeer mobiel en stabiel, voorzien van grote ergonomische handgrepen 
 voor eenvoudige besturing. 
 

 Gemaakt van slagvast, onbreekbaar en corrosie-vrij materiaal.

weigomatic® Drumtainer
Het transport- en 
  opslagsysteem 
 voor grote vaten 

*DIBt-toelatingsnummer Z-40.22-478. Beschrijving: Algemene bouwtechnische toelating voor stationaire opvangvoorziening uit Polyethyleen (PE-LLD) voor opname van 
vaten (200 liter) gemaakt van Polyethyleen (PE-HD) met de benaming Drumtainer.
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