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PRESSEMELDING 
 
 
Nye kontaminasjonsfrie vektmoduler som kan integreres i produksjonslinjen på en rask og enkel måte 
 
METTLER TOLEDOs splitter nye MultiMountTM--veiemoduler hjelper produsenter av matvarer, 
legemidler og andre produkter med å oppfylle kravene til hygiene, brukervennlighet og nøyaktighet 
som kreves for å være blant de beste i bransjen. 
 
METTLER TOLEDO kan med glede introdusere de splitter nye, fullstendig sertifiserte hygieniske 
SWB805 MultiMountTM-veiemodulene. Veiemodulene er utviklet i henhold til retningslinjene fra 
European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) og er sertifisert av National Sanitation 
Foundation (NSF). 
 
SWB805 MultiMount-veiemoduler er fullstendig integrerte 
veiemoduler, og reduserer derfor risikoen for kontaminasjon 
samtidig som de overholder hygienestandarder og øker 
produktivitet og effektivitet i industrien. De beskyttende 
belgene trenger ikke å åpnes for monteringen, noe som gir 
enda lavere kontaminasjonsrisiko. En speilblank polering gir 
en dramatisk reduksjon i risikoen for at bakteriell 
kontaminasjon oppstår. Poleringen sørger for at vann ikke bli 
liggende igjen på veiemodulene.  
 
SWB805 MultiMount-veiemoduler er også ekstremt allsidige. De er tilgjengelige med en rekke 
forskjellige kapasiteter, fra 110 kg til 4400 kg, noe som gjør at de har en rekke bruksområder. Det 
viktigste er imidlertid at de tilbyr solid veieytelse nesten uansett hvilken vei de er montert. Dette gjør at 
de er utrolig enkle å integrere i utstyret ditt. 
 
Maskinvaren er tilgjengelig i 304 eller 316 rustfritt stål for bedre holdbarhet, og lastecellene i det 
rustfrie stålet har klassifiseringen IP68/IP69k for fantastisk inntrengingsbeskyttelse. OIML-, NTEP-, 
ATEX- og FM-godkjenninger er standard for å sikre at disse modulene oppfyller strenge krav til 
lovgivningsmessig overholdelse og drift.  
 
For å gjøre dem enda mer allsidig kan SWB805 MultiMount-moduler også brukes til å veie  
blandingsbeholdere ved å legge til tilbehør for stabilisering som ikke forringer hygiene kravene for 
modulene. NSF-sertifiserte koblingsbokser og tetningstilbehør som er produsert i henhold til EHEDG-
retningslinjer, gir enda bedre støtte for enkel montering og ren bruk. 
 
Oppsummert er SWB805 MultiMount-veiemoduler en unik og perfekt løsning for sensitiv bruk i 
matvare- og legemiddelindustrien, der holdbarhet, nøyaktighet og renslighet er ekstremt viktig. 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.mt.com/ind-SWB805. 

 

 

http://www.mt.com/ind-SWB805


                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Mettler-Toledo AB 

Adress 
Telefon 

Fax 
Internet 

Virkesvägen 10, Hammarby Sjöstad 
+46 8 702 50 00 
+46 8 642 45 62 
www.mt.com 

Vågar, vägningssystem och analysinstrument 

 

 

For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

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