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Tyskland, Aug 2017 
 
Mettler-Toledos X37-serie kombinerer høj detekteringsfølsomhed med lavere strømforbrug 
Nye røntgensystemer til fødevarer og høje, stive emballager sikrer maks. detekteringsfølsomhed og 
høj kapacitet, samtidig med at de reducerer driftsomkostningerne 
 
Optimal produktinspektion af høje, stive emballager, herunder kartoner, doy-pakninger, metaldåser 
samt plastik- og glasbeholdere er nu mulig takket være den nye X37-serie af 
røntgeninspektionssystemer fra Mettler-Toledo Safeline X-ray. X37-serien leveres i en række 
alternativer med fleksibel teknologi og kan konfigureres med indstillinger for forskellig 
detekteringsfølsomhed understøttet af et udvalg af strømgeneratorer for detektering og frasortering af 
kontaminanter såsom metal, glas, forkalkede knogler, mineralsten og 
højdensitetsplastik. Denne tilpasningsmulighed sætter fødevareproducenterne i stand til at skabe et 
system, der er specialdesignet til deres individuelle behov, samtidig med at de samlede 
ejeromkostninger reduceres, og de kan overholde bestemmelser og retningslinjer for sikkerhed ved 
konsekvent at kunne garantere, at deres produkter ikke indeholder kontaminanter. 
 
X37-serien omfatter røntgensystemerne X3710, X3720 
og X3730 samt X3750 – det teknisk set mest avancerede 
røntgensystem på markedet for glass-in-glass-inspektion. 
X3750 har en justerbar, vinklet røntgenstråle og innovativ 
detektorteknologi samt mulighed for fremragende, 
pålidelig detektering af glas og andre tætte kontaminanter 
ved højkapacitets produktion. Desuden er X3750 i stand 
til at udføre flere forskellige former for 
fødevarekvalitetskontrol og derved sikre ikke blot 
produktsikkerhed, men fuld produktbeskyttelse. 
 
X37-serien – den helt store forskel ned i mindste detalje 
Producenterne kan vælge mellem en 0,4 og en 0,8 mm detektordiode, som passer til en lang række 
høje, stive emballageløsninger. 0,8 mm detektorteknologien er fem gange mere følsom over for 
røntgenstråler end traditionelle systemer, hvilket giver en helt enestående præcision ved inspektion af 
kontaminanter i fødevareprodukter. Til inspektion af f.eks. kompositdåser, kartoner, tuber, doy-
pakninger og plastikbeholdere kan producenterne vælge en 20 W generator, hvilket medfører en 
væsentlig reduktion af kravene til strømforbrug og køling, eftersom den giver den samme præcision 
som en konventionel 100 W enhed. 
 

http://www.mt.com/global/en/home/campaigns/product-organizations/pi/X37-series-of-x-ray-inspection.html?cmp=af_GLO_EPR_PI_PL_X37_20170629
http://www.mt.com/global/en/home/campaigns/product-organizations/pi/X37-series-of-x-ray-inspection.html?cmp=af_GLO_EPR_PI_PL_X37_20170629
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“Traditionelt har levnedsmiddelforarbejdning krævet brug af højeffektive røntgensystemer ved 
inspektion af dåser eller glasbeholdere ved høje hastigheder på op til 1.200 produkter pr. minut,” 
forklarer Daniela Verhaeg, marketingchef for Mettler-Toledo Safeline X-ray. “X37-seriens avancerede 
detektorteknologi og kategoriførende inspektionssoftware sætter systemerne i stand til at udføre 
inspektioner på samme eller, i nogle tilfælde, højere niveau, samtidig med at der typisk behøves 1/5 
af energiforbruget for standardrøntgensystemer. Dette betyder derfor, at fødevareproducenterne kan 
reducere driftsomkostningerne og alligevel opretholde det maksimale sikkerheds- og kvalitetsniveau 
for deres produkter.” 
 
Røntgensortimentet kan konfigureres til særlige behov i specifikke produktionsanlæg. Producenterne 
kan f.eks. vælge forskellige højhastigheds-frasorteringssystemer, der passer til deres 
produktionsbehov, så frasorteringen af produkter kommer til at foregå nemt og effektivt. Nogle af 
systemerne i serien kan leveres med forskellige fuldt justerbare skubbearme og trykluftsystemer, som 
passer til de fleste produkttyper. 
 
For X3710/20/30 gælder, at der kan installeres en valgfri, aftagelig rullebane i frasorteringsskakten 
for at sikre, at produkterne glider blidt ned igennem skakten og for at gøre rengøringen nem. 
Frasorteringsanordningen på X3750 har en skubbearm med lille slaglængde, hvilket gør, at den kan 
frasortere produkter, der ikke lever op til de foruddefinerede kvalitetskrav, over på et frasorteringsbord 
med integreret drev, uden at beskadige produkterne. Mens standardsystemerne leveres i en række 
forskellig.konfigurationer tilbyder Mettler-Toledo Safeline X-ray også producenterne mulighed for at 
udvikle skræddersyede modeller for at imødekomme individuelle applikationskrav. 
 
Da X37-serien nemt kan integreres på eksisterende kundelinjer, kan fabrikanterne opretholde store 
volumenproduktionsmål uden at skulle reducere liniehastigheden. Optimal produktinspektion opnås 
ved høje gennemstrømningsniveauer på op til 1.200 containere pr. minut afhængigt af 
produktkonfigurationer. Desuden er røntgensystemerne i stand til samtidig at udføre yderligere kontrol 
af kvalitetskontrol, såsom vurdering af produktets fyldningsniveau, detektering af manglende hætter 
på plastflasker, identifikation af agglomerater, såsom pulverklumper, der bekræfter tilstedeværelsen af 
et vakuum og dertil inspicere for emballagefejl. Disse afprøvede funktioner sikrer i sidste ende, at kun 
højkvalitetsprodukter forlader produktionsanlægget, optimerer produktintegriteten og opretholder 
brandets omdømme. 
 
Alle modeller i X37 serien er hygiejnisk designet, hvilket giver et robust system, der passer til alle 
anvendelser. X37-serien er IP65 klassificeret som standard, men kan opgraderes til IP69, hvilket gør 
systemer velegnede til hårde afvasknings forhold. Det hygiejniske design forstærkes yderligere af 
skrånende overflader, så vandet kan løbe let efter afvaskning. Bruger ergonomi er også blevet 
overvejet fuldt ud for at gøre systemer nemme og behagelige at bruge, for eksempel kan fuld længde 
sidestyr justeres fra forsiden af systemerne for at muliggøre hurtig og nem installation og omstilling, 
hvilket effektivt øger oppetiden. 
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Mettler-Toeldo tilbyder nu en 5 års generatorgaranti for alle Next Generation røntgen systemer. Dette 
sikrer, at den dyreste del af dit røntgen system er dækket, hvilket forhindrer uventede nedetid eller 
ekstraomkostninger, når de købes med en omfattende eller standard plejepakke. 
 
Mettler-Toledo Product Inspection tilbyder ProdX ™ 2.0 datastyring software system, der er designet 
til brug på fødevarer linjer, samt i farmaceutisk og kemisk behandling. Datastyringssoftwarepakken 
forbinder produktinspektionsudstyr over hele produktionslinjen i et enkelt, samlet netværk. 
 
Flere oplysninger om X37-serien findes på: http://www.mt.com/xray-x37. 
 
Om Mettler-Toledo Safeline X-ray 
Mettler-Toledo Safeline er verdens førende leverandør af metaldetektions- og X-ray røntgenanlæg til 
fødevare- og medicinalindustrien. Sammen med Garvens Checkweighing, CI-Vision og Pharmacontrol 
Electronic GmbH (PCE) danner Mettler-Toledo Safeline produktinspektionsafdelingen for Mettler-
Toledo. 
 
For generelle oplysninger om Mettler-Toledo Safeline besøg: http://www.mt.com/pi 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

 

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

http://www.mt.com/global/en/home/campaigns/product-organizations/pi/X37-series-of-x-ray-inspection.html?cmp=af_GLO_EPR_PI_PL_X37_20170629
http://dk.mt.com/dk/da/home.html
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