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PRESSEMELDING 
 
 

28. august 2017 

 
Nye justerbare og rimelige OIML-kompatible lodd fra METTLER TOLEDO bidrar til enklere rutinemessig 
testing 
 
Nye lodd med justerbare kaviteter fra METTLER TOLEDO er ideelle for rutinemessig testing i 
produksjonsmiljøer. En åpning til kaviteten gjør det mulig å justere loddet ved å gjøre en forsiktig 
vridning, uten å benytte spesialutstyr, noe som sparer tid, kostnad og lagringsplass. 
 
METTLER TOLEDO har gleden av å lansere sine 
Standard- Line presisjons testlodd. Alle Standard-Line 
lodd er produsert i henhold til ISO 9001- retningslinjene 
og overholder U.S. Food and Drug Administrations 
standarder og oppfyller OIML R111 krav for å sikre at 
målingene overholder gjeldende regelverk. 
 
Nøyaktige og slitesterke Standard Line testlodd spenner 
fra 1 mg opp til 20 kg for å innfri de rutinemessige 
testbehovene til nesten hvilken som helst vekt eller 
bruksområde. Både sylindriske - og platelodd er laget av 
rustfritt stål av høy kvalitet. Ved å slippe å benytte 
spesialutstyr som kreves for justering, reduseres tiden og 
utgiftene knyttet til vedlikehold av testloddene. 
 
I tillegg til å være enkle å justere for å sikre kontinuerlig 
prosessnøyaktighet, er standard-Line også 
motstandsdyktig mot støv og fuktighet, noe som øker 
loddenes langtidsstabilitet. Loddene kan også rengjøres med alkohol for å redusere risikoen for 
krysskontaminering. Dette kan være spesielt kritisk i næringsmiddel-, farmasi- og kjemiske miljøer. 
 
Loddene fås enkeltvis eller i sett og leveres i slitesterke, støtbestandige bokser som oppfyller  
FDA-standarder. Dette holder loddene rene og beskytter dem mot utilsiktet skade. 
 

http://www.mt.com/ch/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Test_Weights/Precision_Weights/OIML.html?cmp=af_GLO_press%20release_LAB-WGH_News_170627_PR_Stand_Weights_BRA_20170627
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Finn ut mer om hvordan justerbarhet og holdbarhet for våre testlodd kan bidra til å strømlinjeforme 
rutinemessig vekttesting, samtidig som kravene til lagerhold av testlodd og lagringsplass reduseres. 

 

 

For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO er en ledende, global produsent av presisjonsinstrumenter. Bedriften er verdens 
største produsent og markedsfører av veieinstrumenter til bruk i laboratorier, industri og 
matvareproduksjon. Bedriften er også blant lederne på markedet for flere relaterte analyseinstrumenter 
og automatiserte kjemisystemer som brukes til forskning og utvikling av legemidler og kjemiske 
sammensetninger. I tillegg er bedriften verdens største produsent og markedsfører av 
metalldeteksjonssystemer som brukes til produksjon og emballasje. Ytterligere informasjon om 
METTLER TOLEDO finnes på www.mt.com. 
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