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Vad betyder produktsäkerhet för dig? 
- vi har kompletta lösningar

Alla som producerar och erbjuder sina varor för försäljning i en färdig 
för- packning, vare sig det är läkemedel, livsmedel eller andra varor som säljs 
över disk, måste följa de regler och föreskrifter som gäller i branschen.
Vi tillhandahåller utrustning för inspektion av produktlinjer för kvalitetskontroll 
och detektering av föroreningar.

• Checkvågar
• Metalldetektorer
• Röntgenmaskiner

• Serialisering
• Vision system
• Programvara för datainsamling

Vi hjälper dig att vara säker på att dina slutprodukter enbart innehåller vad de 
ska och inget annat. 

Skydda ditt varumärke!

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. 
Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av 
vägningsinstru- ment för användning inom laboratorie-, industri- och 
livsmedelstillämpningar. Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo 
Garvens som är den le- dande globala tillverkaren av checkvågar. 
Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledan- de företag inom vision-lösningar för 
livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal 
Detection and X-ray inspection, CI-Vi- sion och Pharmacontrol Electronic GmbH 
(PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion.
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GARVENS - Checkvägning
In-line viktkontroll av färdiga förpackningar är en kostnadseffektiv 
lösning som minskar överfyllnad och produktsvinn, samtidigt som 
man uppfyller lagstadgade krav på spårbarhet och statistik. Du får 
100% kontroll på de varor du skickar ut till kund. Går att få i 
kombi- nation med vision och/eller metalldetektering.

SAFELINE - Röntgensystem
Röntgeninspektion detekterar främmande föremål, så som glas, 
metall, sten, ben, mm. Fungerar även på produkter med 
metallembal- lage. Kan även utföra in-line kvalitetskontroller såsom 
mäta massa, räkna komponenter, övervaka fyllningsnivå och 
identifiera saknade eller trasiga produkter.

SAFELINE - Metalldetektorer
Metalldetektering detekterar alla slags metaller; järn, icke 
järnhaltiga material, samt omagnetiskt rostfritt stål. Ett 
användarvänligt gränssnitt gör installationen/starttiden snabb 
och enkel samt minimerar tiden för stopp i 
produktionen. Flexibel datainsamling och 
anslutningsmöjligheter.

CI-VISION - Kamerainspektion
Med kamerainspektion får du hjälp med att kontrollera: kodläsning, 
etikettens information och placering, förväxling av etikett och öppet 
lock samt komplettera leveransen. CI-VISION kan inspektera ett brett 
utbud av förpackningar och produkter i hastigheter upp till 3500 ppm.

Vill du veta mer om hur du kan göra dina produkter säkra till slutkund? 
Vi kommer gärna ut och informerar/demonstrerar vår utrustning.

Mettler Toledo AB 
Tfn: 08-702 50 00
E-post: info.se@mt.com

Läs mer om vårt produktsortiment inom produktinspektion på www.mt.com/pi

Ny maskin med högre noggrannhet 
och ännu bättre hygienisk design.

Ny unik modell med upp till 
50% bättre detektion.
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