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Nye kontamineringsfri vejemoduler giver hurtig installation i produktionslinjen 
 
METTLER-TOLEDOs splinternye MultiMountTM-vejemoduler hjælper producenter inden for fødevare- og 
lægemiddelbranchen samt andre brancher med at opnå den hygiejne, bekvemmelighed og 
præcision, der skal til for at holde sig på forkant med udviklingen. 
 
METTLER-TOLEDO er glade for at kunne lancere sine splinternye, fuldt certificeret hygiejniske SWB805 
MultiMountTM-vejemoduler. Disse vejemoduler er udviklet i henhold til retningslinjer opstillet af 
European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) og er certificeret af NSF International. 
 
Som fuldt integrerede vejeløsninger reducerer SWB805 
MultiMount-vejemodulerne kontamineringsrisici og overholder 
hygiejnestandarder, samtidig med at de øger 
forarbejdningseffektiviteten i industrielle miljøer. Der er ikke 
behov for at åbne beskyttende bælge i forbindelse med 
installationen, hvilket yderligere er med til at reducere 
kontamineringsrisikoen. En spejlblank overfladepolering 
nedsætter desuden risikoen for bakteriel forurening markant, 
ligesom vejemodulerne er fuldstændigt selvdrænende, hvorved 
forekomsten af bakterievækst i stillestående vand undgås. 
 
SWB805 MultiMount-vejemoduler er desuden ekstremt alsidige. De findes i en lang række kapaciteter 
fra 110 kg og helt op til 4.400 kg, hvilket gør dem velegnede til en lang række anvendelser. Men 
hvad vigtigere er, leverer de solid vejeevne i stort set hvilken som helst retning. Dette gør dem 
usædvanligt nemme at integrere i eksisterende udstyr. 
 
Hardware er tilgængelig i AiSi 304 eller 316 rustfrit stål, hvilket er med til at sikre holdbarhed, og 
vejecellerne i rustfrit stål i klasse IP68/IP69k giver fremragende indtrængningsbeskyttelse. Modulerne 
er som standard forsynet med OIML-, NTEP-, ATEX- og FM-godkendelser for at sikre, at de opfylder 
selv de allerstrengeste myndigheds- og bearbejdningskrav.  
 
For at udvide alsidigheden endnu mere kan SWB805 MultiMount-modulerne bruges med 
blandingstanke gennem udvidelse med stabiliseringstilbehør, der ikke går på kompromis med 
modulernes hygiejniske beskaffenhed. Tilføjelse af NSF-certificerede forgreningsdåser samt 
forseglingstilbehør, der er designet ud fra EHEDG-retningslinjer, er med til at gøre installationen endnu 
nemmere og driften endnu mere hygiejnisk. 
 
SWB805 MultiMount-vejemodulerne udgør kort sagt en unik og ideel løsning til følsomme 
anvendelser inden for fødevare- og lægemiddelbranchen, hvor holdbarhed, præcision og renlighed er 
af afgørende betydning. 
Find yderligere oplysninger på www.mt.com/ind-SWB805 
 

http://www.mt.com/ind-SWB805
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For spørgsmål , kontakt venligst: 

Niels Olesen 
+45 4 327 08 31 
niels.olesen@mt.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METTLER TOLEDO producerer og sælger vægte og vejesystemer, samt analyse- og 
processinstrumenter til fremstillingsvirksomheder og laboratorier. Koncernen er repræsenteret i 100 
lande og har fabrikker 15 steder rundt om i verden, herunder Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina 
og Norge. Koncernen, der har hovedsæde i Schweiz, er noteret på New York Stock Exchange. Samlet 
set har koncernen ca. 13.100 ansatte og en omsætning i 2014 på ca. 2,5 mia. USD. Mettler Toledo 
Nordic er en salgs- og serviceorganisation med hovedsæde i Stockholm og kontorer i Oslo og 
København. I Finland og Balitkum er Mettler Toledo repræsenteret af forhandlere. I Skandinavien har vi 
ca. 165 medarbejdere med en årlig omsætning på ca. 400 mill. kroner. www.mt.com.   
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