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PRESSMEDDELANDE 
 
 
 
Vi flyttar gränserna för vägning: XPR mikro- och ultramikrovågar 
 
XPR6UD5 är den första semiultramikrovågen på marknaden. Den ger en upplösning på unika 0,5 µg  
medan XPR10 erbjuder en ökad  kapacitet på 10,1 g. De  nya XPR-vågmodellerna erbjuder 25 
procent bättre repeterbarhet än traditionella mikrovågar tack vare innovativa funktioner som till 
exempel Active Thermoelectric Cooling (ATC) och kontinuerliga kvalitetskontroller. 
 
METTLER TOLEDO är stolta att 
presentera lanseringen av den 
nya serien XPR-vågar. Med 
sina mikro- och 
ultramikromodeller erbjuder 
XPR en kombination av 
användbarhet och 
noggrannhet. Detta är extra 
viktigt inom exempelvis 
läkemedelsbranschen, där 
provmängderna  är små och 
produktiviteten måste 
upprätthållas. 
 
I den nya serien sticker XPR6UD5 ut som den första semiultramikrovågen  på marknaden. Den 
erbjuder en upplösning på 0,5 µg  med 25 procent bättre repeterbarhet än traditionella mikrovågar 
med hjälp av en blandning av innovativa designegenskaper som exempelvis: 
• ökad stabilitet med Active Temperature Controlling (ATCTM) som leder bort värme från vågen för 
bättre mätnoggrannhet och repeterbarhet 
• kontinuerlig kvalitetskontroll med GWP-godkännande som automatiskt kontrollerar test, justeringar, 
nivåreglering  och inställningar före vägning 
• lagring av användarprofil med toleransprofiler som säkerställer att vägningsuppgifterna uppfyller 
definierade processkrav och tillämpliga regler. 
 
Hög  användvänlighet  tack vare kompakt format och nytt användargränssnitt som gör att 
användarna kan programmera och starta medoder   genom att svepa som på en smartphone. En 
inbyggd anteckningsbok för resultat underlättar dokumentationen och låter användarna lagra 
kommentarer. Individuella metoder kan lagras och öppnas via ikoner, vilket sparar tid och förbättrar 
processäkerheten. 
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Fler designfördelar med XPR är en ny vågskål som är enklare att rengöra, och usb-dataöverföring för 
snabb export av uppgiftsparametrar eller resultat. Ett tvåskärmssystem gör att huvud skärmen kan 
placeras där det är mest ergonomiskt och bekvämt. 
 
XPR skapar en ny nivå av produktivitet för företag som jobbar med små provmängder. 
 
För att lära dig mer om hur XPR-vågar underlättar mikrovägning  och ser till att du får korrekt resultat 
varje gång, klicka här. 
 
 

 

För frågor, vänligen kontakta: 

Carl-Henrik Edfors 
+46 8 702 50 42 
carl-henrik.edfors@mt.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens 
största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, 
industri- och livsmedelstillämpningar. Företaget är även bland marknadens tre främsta inom 
tillverkning av flera relaterade analysinstrument och är en ledande leverantör av system för 
automatiserad kemi, som används för forskning och utveckling av läkemedel och kemiska preparat. 
Dessutom är företaget världens största tillverkare och marknadsförare av metalldetekteringssystem för 
användning inom produktion och förpackning. Mer information om METTLER TOLEDO finns på 
www.mt.com.   
 

http://www.mt.com/us/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Micro_Ultra_Balances/XPR_MicroBalance.html?cmp=af_GLO_press%20rlease_LAB-WGH_News_PRXPR_BRA_20160714
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