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PowerDeck digital gulvvægt - Nyt fra METTLER TOLEDO 
 
METTLER TOLEDO lancerer PowerDeckTM, der kombinerer digitale vejeceller med dokumenteret 
POWERCELL®-teknologi med et robust platformsdesign. Funktioner som bedre nøjagtighed, 
operatørvejledning i realtid og forebyggende vedligeholdelse fører til forbedringer i hele dit 
produktionsanlæg. 
 
Gulvvægte, der er kendte for deres pålidelighedsproblemer, kan 
være til stort besvær for personalet i et industrielt anlæg. Analoge 
vejeceller, kabler og samlebokse er tilbøjelige til at give problemer, 
der kan medføre vejefejl og forstyrrelser i produktionsplanen.  
METTLER TOLEDO PowerDeck står klar til at eliminere 
gulvvægtens traditionelle smertepunkter. 
 
Ved at implementere digital POWERCELL-teknologi kan PowerDeck 
forbedre 4 centrale områder i forhold til traditionelle analoge gulvvægte, herunder:  
 
• Operatørvejledning i realtid: Registrerer og advarer operatører, når produktet er ukorrekt læsset, 
og vejleder brugerne i optimal pålæsning. Denne funktion hjælper med at undgå uensartet påfyldning, 
spild, unøjagtig vejning og dårlige partier.  
• En holdbar platform med overlegen nøjagtighed: Man behøver ikke længere at skifte fra vægt 
til vægt afhængigt af partistørrelse og ønsket nøjagtighed. Vej flere forskellige partistørrelser på en 
enkelt platform med PowerDeck, og kalibrér kun, når det er nødvendigt. 
• Færre vedligeholdelsesomkostninger: Ved at fjerne samleboksen og lave et system, der er helt 
vandtæt, reduceres vedligeholdelsesomkostningerne for nedbrud markant.  
• Avanceret diagnostik for vægtens egen funktion: Realtidsadvarsler om miljøfarer som 
restaffald, stødbelastning og temperaturudsving giver brugerne øget synlighed for vægtens tilstand og 
sikrer nøjagtig og pålidelig vejning.  
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PowerDeck er designet til at håndtere de hårdeste betingelser i industrielle produktionsanlæg, 
samtidig med at vedligeholdelsesomkostningerne reduceres, produktiviteten øges, og udbyttet 
maksimeres. Fordelene kan ses i alle driftsområder.  
 
Her kan du finde yderligere oplysninger:  
www.mt.com/IND-PowerDeck  
 
 

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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