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Hvad betyder produktsikkerhed for dig?
- vi har komplette løsninger
METTLER TOLEDO er en førende global producent af præcisionsinstrumenter.
Virksomheden er verdens største producent og markedsledende indenfor
vejeinstrumenter til brug i laboratorie-, industri- og fødevareproduktion.
Inden for produktinspektion er der Mettler-Toledo Garvens, som er den førende
globale producent af checkvejere. Mettler-Toledo CI-Vision er en førende
virksomhed inden for visionløsninger til fødevare- og medicinalindustrien.
Sammen med Safeline Metal Detection og X-ray-inspektion, CI-Vision og
Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE) danner de tilsammen Mettler-Toledos
produktinspektionsafdeling.

Enhver, der producerer og tilbyder deres varer til salg i en færdig pakke, hvad
enten det er medicin, mad eller andre varer der sælges i håndkøb, skal følge
de regler og foreskrifter der gælder i branchen.
Vi leverer udstyr til inspektion af produktlinjer, til kvalitetskontrol og påvisning
af forurenende emner
• Checkvejere
• Metaldetektorer
• Røntgenmaskiner

• Serialisering
• Visionsystemer
• Dataindsamlingssoftware

Vi hjælper dig med at sikre at dine slutprodukter kun indeholder hvad de skal
og intet andet.
Beskyt dit brand!

Produktinspektion

GARVENS - Checkvejning
In-line checkvejning af færdige produkter er en omkostningseffektiv
løsning, der reducerer overfyldning og spild af produkt, samtidig med
at de lovmæssige krav til sporbarhed og statistik overholdes. Du får
100% kontrol over de varer du sender til kunden. Fås i kombination
med Vision og / eller metaldetektion.
Ny maskine med højere nøjagtighed
og endnu bedre hygiejnisk design.

SAFELINE - Røntgensystem
Røntgeninspektion registrerer fremmedlegemer såsom glas, metal,
sten, knogler osv. Virker også på produkter med metalemballage. Kan
også udføre in-line kvalitetskontrol såsom måling af masse, optælling
af komponenter, overvågning af fyldningsniveau og identifikation af
manglende eller ødelagte produkter.

Ny unik model med op til
50% bedre detektion.

SAFELINE - Metaldetektorer
Metaldetektering registrerer alle former for metaller; jern,
ikke-jernholdige materialer og ikke-magnetisk rustfrit stål.
En brugervenlig grænseflade gør installation / opstartstid
hurtig og nem og minimerer nedetid i produktionen. Fleksibel
dataindsamling og forbindelsesmuligheder.

CI-VISION - Kamerainspektion
Med kamerainspektion får du hjælp til kontrol af: stregkodelæsning,
oplysninger på etiketten og korrekt placering, ødelagt etikette og
korrekt lukning af låg. CI-VISION kan inspicere en bred vifte af
emballage og produkter med hastigheder op til 3500 ppm.

Vil du vide mere om hvordan du kan gøre dine produkter sikre for slutkunden?
Vi er glade for at komme ud og informere / demonstrere vores udstyr.
Mettler Toledo A/S
Tlf: +4543270800
E-post: info.dk@mt.com

Læs mere om vores produktsortiment inden for produktinspektion på www.mt.com/pi

