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PRESSEMELDING 
 
 
 

Møt METTLER TOLEDO på interpack 2017  

Deltagere på interpacks emballasjemesse i år kan komme innom METTLER TOLEDO-standen for å se ny 
innovativ teknologi, prøve avanserte løsninger for produktinspeksjon og diskutere behov innen 
forretningsdrift og samsvar med bransjeeksperter. 

 
 
Interpack 2017 arrangeres i Düsseldorf i Tyskland fra 4. til 10. mai, og på messen kan du se  
METTLER TOLEDO demonstrere hvordan fokus på beskyttelse, produktivitet og kvalitet kan hjelpe matvare- 
og legemiddelprodusenter med å forbedre prosessene sine, slik at de kan øke konkurransedyktigheten. 
 
Et stort utvalg løsninger – fra røntgen og kontrollveiing til visuell inspeksjon og metallregistrering – skal 
vises frem, i tillegg til nye programvarer som er utviklet for å gjøre integrasjon og databehandling så enkelt 
som mulig for kunder med krevende produksjonsplaner. 

Neil Giles, markedssjef for produktinspeksjon hos METTLER TOLEDO, sa: «METTLER TOLEDO fokuserer på å 
støtte industriene vi leverer produkter til, og det reflekteres alltid på interpack. Selskapet har investert mye 
tid og innsats i å gjøre klar standen, og vi skal vise frem de mest relevante systemene våre. Et stort utvalg 
løsninger skal vises frem – fra røntgen og kontrollveiing til visuell inspeksjon og metallregistrering – i tillegg 
til ny programvare, f.eks. ProdX, som er utviklet for å gjøre integrering og databehandling så enkelt som 
mulig for kunder med krevende produksjonsplaner». 
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METTLER TOLEDO-standen (B55 i hall 11) inkluderer fire produksjonslinjer – én for legemidler, én for 
generell mat, én for tørrmat og én for våtmat. 

Besøkende kan se følgende nyutviklinger: 

• Systemer for metallregistrering:Teknologiske gjennombrudd som optimaliserer testprosessene, 
leverer opptil 20 % bedre registreringsfølsomhet i tørt bruk og gir brukere ekstern tilgang til og 
kontroll av flere metalldetektorer, via nettverkstilkoblede datamaskiner, nettbrett og 
mobiltelefoner. 

• Røntgensystemer: Et utvalg systemer, blant annet en helt ny maskin for glassinspeksjon som gir 
fullstendig inspeksjon av glasskrukker, herunder nøyaktig fyllenivå og vakuumkontroll. 

• Kontrollveiingssystemer: Et avansert system for kontrollveiing og merking som er utviklet for 
serialisering i legemiddelindustrien, pluss to nye systemer som gir 30 % bedre ytelse. 

• Systemer for visuell inspeksjon: Nye systemer som dekker inspeksjon av topp og bunn, 360 graders 
inspeksjon, og inkluderer alternativer for smarte kameraer. Vi skal også vise frem de nyeste 
løsningene for aggregasjon- og serialisering som er utviklet for å hjelpe og være i samsvar med 
lovbestemmelser. 

• Programvareløsninger: Programvare for databehandling som gjør at hele administrasjonsprosessen 
for produktinspeksjon kan kontrolleres fra én plass eller flere eksterne plasseringer. 

 

 

 

For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

Peter Widgren 
+47 930 102 04 
peter.widgren@mt.com  

 

 

 
METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for 
produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 
steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med 
hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 13.100 ansatte 
og omsatte i 2014 for 2.486 milliarder USD.  METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og 
service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I 
Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere.  I Skandinavia har vi ca. 
165 ansatte med en årlig omsetning på  ca. 400 millioner kroner.www.mt.com. 

http://no.mt.com/no/no/home.html
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