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Nye teknologiske udviklinger inden for produktinspektionssystemer fra  
METTLER TOLEDO 
 
Hvis du ignorerer ydeevnen af dit gamle udstyr for produktinspektion, kan du risikere, at din virksomhed 
kommer til at sakke bagud i forhold til konkurrenterne. Læs hvordan METTLER TOLEDO's seneste 
indbyggede produktinspektionsteknologi kan optimere din produktion.  
 
Uanset hvor sikker eller effektiv din nuværende 
produktionslinje er, vil nyere maskiner altid give 50 % mere 
følsomhed og en hurtigere drift større nøjagtighed ved 80 % 
lavere arbejdsstrøm. Den nyeste teknologi medfører store 
fordele, hvilket er afgørende for at overgå konkurrenterne. 
Selvom mange indbyggede produktinspektionssystemer 
fortsat fungerer effektivt, er visse ældre modeller ikke 
længere i stand til at levere lige så konkurrencedygtige 
processer, som de var før i tiden. Desuden kan ældre 
komponenter også øge risikoen for nedbrud og fejl, hvilket gør 
uforudset nedetid mere og mere sandsynlig. 
 
Teknologien gør nye fremskridt hele tiden, og METTLER TOLEDO's nyeste systemer til kontrolvejning, 
metaldetektion og røntgeninspektion af fødevarer indeholder forbedret software, som gør det nemmere at 
overholde det globale levnedsmiddelsikkerhedsinitiativs (GFSI) foranderlige og stadig strengere 
brancheregulativer samt lokal lovgivning. 
 
Derudover er nyere produktinspektionsplatforme også forsynet med en række yderligere funktioner, som 
kan forbedre mærkevarebeskyttelse og kravoverholdelse, reducere omkostninger og forøge det originale 
udstyrs effektivitet, hvilket kan have en betydelig indvirkning på virksomheder. 
 
1.    Forbedret mærkevarebeskyttelse og overholdelse af krav 
Moderne metaldetektorer til brug i fødevareindustrien anvender innovative teknologier og sofistikerede 
analyseværktøjer, der er i stand til at øge detekteringsfølsomheden med op til 50 %. Disse detektorer er i 
stand til at identificere metalfragmenter, der er halvt så store som de mindste fragmenter, der kunne 
opfanges af ældre metaldetektorer. 
 
METTLER TOLEDO Safelines nye sortiment af Profile Advantage-metaldetektorer kan bidrage til at forbedre 
mærkevarebeskyttelse og opfyldelse af myndighedskrav ved at overvinde gængse begrænsninger for 
følsomhed og ved at reducere antallet af falske detekteringer, som var et problem i maskiner købt inden 
2005. 
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Den forbedrede følsomhed gør det af med mange af de operationelle kompromiser, der er forbundet med 
ældre maskiners teknologi, hvilket giver kvalitetschefer og produktionsledere muligheden for at fastlægge 
nye fabriksstandarder for produktsikkerhed uden at gå på kompromis med produktionseffektiviteten. 
 
2.    Reducerede omkostninger medfører øget fortjeneste 
Fødevareproducenter udsættes for stadigt stigende pres mht. at sikre fleksibel drift og at fremstille et bredt 
udvalg af produkter ud fra eksisterende produktionslinjer, som hurtigt kan skifte fra en produkttype til en 
anden. Hyppige produktændringer forhøjer imidlertid nedetiden og risikoen for omkostningstunge 
driftsmæssige fejl. 
 
Garvens C3000-kontrolvægte fra METTLER TOLEDO byder på større vejenøjagtighed, hvilket understøtter 
strammere og mere fleksible moderne produktionskrav. Disse kontrolvægte er også i stand til at arbejde 
ved en højere hastighed, hvorimod flere ældre maskiner uforvarende er blevet "flaskehalse" i et miljø med 
nyere, hurtigere produktion. Resultatet er en ren dominoeffekt af højere produktivitet, bedre 
produktkvalitet og mindre spild, hvilket i sidste ende fører til højere afkast. 
 
3. Maksimeret ydeevne 
Det er afgørende at maksimere alt produktinspektionsudstyrs ydeevne. De nyeste røntgensystemer i 
METTLER TOLEDO Safelines X33-, X36- og X37-serie er de mest avancerede inspektionsløsninger på 
markedet og udstyret med detekteringsteknologi, som er op til fem gange så følsom over for røntgenstråler 
som traditionelle systemer, hvilket garanterer uforlignelig præcision inden for kontaminantinspektion af 
fødevareprodukter. Disse nye maskiner er også de mest energibesparende røntgensystemer på markedet 
og har evnen til at levere ensartede og pålidelige inspektionsresultater i realtid, opfylde skiftende 
produktionskrav, reducere maskinens miljømæssige fodaftryk og reducere driftsomkostningerne 
væsentligt. 
 
I nogle tilfælde er den oprindelige begrundelse for tidligere indkøb af udstyr ikke længere holdbar, da 
videreudviklinger inden for brugeroplevelser, forbedret opsætning og serviceeftersyn samt større 
fleksibilitet har reduceret de samlede ejeromkostninger forbundet med sådanne løsninger. I betragtning af, 
at de nyeste røntgensystemer er udviklet i overensstemmelse med EHEDG's (European Hygienic 
Engineering and Design Group) principper og kun forbruger 20 % af den mængde strøm, de brugte for et 
årti siden, er det desuden vigtigt at undersøge ældre udstyrs tilstand og sammenligne det med de nyeste 
løsninger til produktinspektion på markedet. 
 
4.    Forøget Overordnet effektivitet for udstyr (OEE) 
Præcise produktionsdata udgør et centralt element i enhver plan for OEE-forbedring. For at sikre pålidelige 
produktionstal skal ydelsesdata indsamles digitalt, automatisk og i et konsistent format. 
 
Den nyeste generation af udstyrsløsninger til indbygget produktinspektion fra METTLER TOLEDO udlæser 
automatisk sådanne ydelsesdata med henblik på OEE-analyse. Disse løsningers sofistikerede indbyggede 
analyseværktøjer samt de proprietære styringssoftwareløsninger fra ProdX giver – til forskel fra 
forgængerne – produktionslinjechefer data om OEE'en for produktionslinjen i realtid på tidspunktet for 
kontrolvægtens, metaldetektorens eller røntgenløsningens tilsyn. Produktionschefer kan derfor til enhver 
tid holde øje med deres linjes præstation. De har data lige ved hånden, som indbyder til at gå i dybden, så 
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de kan få indtryk af, hvor der kan foretages ændringer, der rykker deres OEE tættere på den verdensklasses 
målsætning på 85 %. 
 
Yderligere oplysninger om METTLER TOLEDO's nyeste udstyr til detektering af fødevareforurening findes 

under http://www.mt.com/Product-Inspection  
 
5 steps to food safety 
http://www.mt.com/foodsafety 
 
 

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/se/sv/home/products/Product-Inspection_1.html
http://www.mt.com/dam/ROW_SLXR/WhitePapers/5%20Steps%20to%20Food%20Safety.pdf
http://dk.mt.com/dk/da/home.html

