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Mød METTLER TOLEDO på interpack 2017  

På METTLER TOLEDO -standen kan deltagere på dette års interpack-emballagemesse få indblik i nye 
innovative teknologier, interagere med avancerede løsninger til produktinspektion og diskutere individuelle 
forretnings-, kravopfyldelses- og driftsbehov med brancheeksperter. 

 
 
På interpack 2017, som afholdes i Düsseldorf, Tyskland fra d. 4.-10. maj, demonstrerer  
METTLER TOLEDO, hvordan fokus på beskyttelse, produktivitet og kvalitet kan hjælpe fødevare- og 
lægemiddelproducenter med at forbedre deres processer og øge deres konkurrenceevne på markedet. 
 
Der vil blive udstillet en bred vifte af løsninger, fra røntgeninspektion og kontrolvejning til visuel inspektion 
og metaldetektering, samt nye softwarepakker, der er udviklet til at gøre integration og datastyring så nemt 
som muligt for kunder med krævende produktionsplaner. 

Neil Giles, marketingchef ved METTLER TOLEDO Product Inspection, udtaler: " METTLER TOLEDO er 
forpligtet til at støtte de brancher, som vi tilbyder tjenester, og det afspejles altid på interpack. Vi har 
investeret en stor mængde tid og anstrengelser i at udarbejde vores messestand, og vi har gjort os særligt 
umage med at udvælge de allermest relevante systemer til at indgå i udstillingen. Vi har en bred vifte af 
løsninger på programmet – fra røntgeninspektion og kontrolvejning til visuel inspektion og 
metaldetektering – samt avancerede softwarepakker som f.eks.  ProdX, der er udviklet til at gøre 
integration og datastyring så ukompliceret som muligt for kunder med krævende produktionsplaner." 
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METTLER TOLEDOs stand (B55 i hal 11) vil omfatte fire produktserier – én til lægemidler, én til fødevarer i 
almindelighed, én til tørre fødevarer og én til våde fødevarer. 

De besøgende får mulighed for at opleve de nyeste udviklinger inden for følgende teknologiske områder: 

• Metaldetekteringssystemer: Teknologiske gennembrud, der optimerer processerne for 
ydelsestestning, leverer op til 20 % større detekteringsfølsomhed til tørre anvendelser og giver 
brugerne mulighed for at styre flere metaldetektorer via netværksopkoblede bærbare computere, 
tablets og mobiltelefoner via fjernadgang. 

• Røntgensystemer: En række systemer, herunder en splinterny glasinspektionsmaskine, der byder 
på komplet inspektion af glaskrukker, inklusive nøjagtige påfyldningsniveau- og vakuumkontroller. 

• Kontrolvejningssystemer: Et avanceret kontrolvejnings- og mærkningssystem, der er udviklet til 
serialisering inden for lægemiddelbranchen, samt to nye systemer, der giver en ydelsesforbedring 
på 30 %. 

• Visuelle inspektionssystemer: Nye systemer, der dækker top- og bundinspektion, 360-graders 
inspektion og er udstyret med intelligente kameramuligheder.De nyeste løsninger til aggregering og 
serialisering, der er udviklet til at hjælpe med opfyldelse af myndighedskrav, vil også være at finde 
på udstillingen. 

• Softwareløsninger: Datastyringssoftware, der giver mulighed for at betjene hele 
produktinspektionsstyringsprocessen fra én eller flere fjernlokaliteter. 

 

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://dk.mt.com/dk/da/home.html
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