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Mettler-Toledo Safeline X-ray’s X36-serie definerer nye niveauer for fleksibilitet 
 
Avancerede og alsidige røntgensystemer giver en fremragende detekteringsfølsomhed på emballerede 
produkter i fødevare- og lægemiddelindustrien. 
 
Eftersom fødevare- og lægemiddelproducenterne 
stræber efter at sikre maksimal effektivitet i deres 
produktionslinjer for at være konkurrencedygtige, 
kan X36-serien fra Mettler-Toledo Safeline X-ray 
være en hjælp til at opnå dette.  Serien af justerbare 
røntgeninspektionssystemer anvender den nyeste 
billedteknologi på markedet for at levere en høj 
detekteringsfølsomhed, som er velegnet til en række 
emballageløsninger. Systemerne er udviklet til 
konsekvent at detektere og fjerne minimale 
kontaminanter. De udfører samtidig 
produktintegritetskontroller, lige fra at kontrollere 
massen i komplekse produkter til 
forseglingsintegriteten i anlæg med en enkelt eller 
flere produktionslinjer uden at gå på kompromis 
med gennemløbshastighed og proceseffektivitet.   
 
Takket være udvalget af detektordioder fra 0,8-0,4 mm, generatorstørrelser og detektorbredder kan 
systemerne tilpasses arten og formatet af de scannede emballerede produkter, så kvaliteten og 
sikkerheden sikres til hver en tid, og startinvesteringen i teknologi fremtidssikres. En 0,8 mm detektor 
brugt sammen med en 20 W generator er f.eks. op til fem gange mere følsom over for røntgenstråler 
end standardsystemer. Et 0,8 mm diodesystem kan også kombineres med en 100 eller 420 W 
generator for at opnå den mest effektive opsætning af produktionslinjerne.  Fødevare- og 
lægemiddelproducenterne kan også vælge at skræddersy en 0,4 mm detektordiode med enten en 
100 eller en 420 W generator.   
 

http://www.mt.com/dk/da/home/products/Product-Inspection_1/safeline-x-ray-inspection/retail-packaging-x-ray-inspection/X36-Series.html?cmp=af_GLO_EPR_PI_News_PIFePR-X36_20170629
http://www.mt.com/dk/da/home/products/Product-Inspection_1/safeline-x-ray-inspection/retail-packaging-x-ray-inspection/X36-Series.html?cmp=af_GLO_EPR_PI_News_PIFePR-X36_20170629
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X36-serien giver producenterne fleksibilitet til at analysere den samlede masse af et emballeret 
produkt og af individuelle masser inden for forskellige områder eller rum, og sende denne information 
videre til påfyldningsmaskinen for at opretholde portionskontrollen og minimere spildet. 
Røntgensystemerne fås i to længder – 2,1 m og 1,2 m og med et udvalg af flere forskellige bredder, 
som passer til individuelle anvendelser. Når maskinen udstyres med en laveffektgenerator, kræver den 
ikke ekstra køling eller aircondition, hvorved strømforbrug, energiomkostninger og TCO reduceres.   
 
X36 har en række fuldt indbyggede frasorteringsmekanismer, herunder beholdere til frasortering, som 
opsamler kontaminerede produkter eller produkter, der ikke lever op til standarden, og som 
automatisk fjernes fra produktionslinjen. Dertil kommer, at producenterne kan nyde godt af en 
låsefunktion, så kun autoriserede personer får adgang til de frasorterede produkter.  X36-serien er 
også forudinstalleret med software på forskellige sprog, så operatører fra forskellige lande kan bruge 
systemerne på deres eget sprog, hvilket reducerer antallet af fejl i dataanalyserne.  
 
Takket være en IP65 tæthedsgrad som standard og muligheden for IP69 indeholder X36-serien de 
nyeste hygiejnedesign principper, hvilket er endnu en fordel for producenterne og giver en bedre 
beskyttelse af forbrugerne. For at gøre rengøringen nemmere er systemet bygget med skrå overflader, 
hvilket også gælder frasorteringsbeholderen, samt rørramme og finish i børstet stål. 
Airconditionenheden (om nødvendig) med IP69 tæthedsgrad og minimeringen af metal-mod-metal-
kontaktflader gør adgang nem ved rengøring. vedligeholdelse og service, ligesom risikoen for 
kontaminering reduceres ved dette kritiske kontrolpunkt. Om nødvendigt kan X36-seriens maskiner 
tilpasses for at sikre overholdelse af de førende high street-detailhandleres retningslinjer for 
fødevaresikkerhed.  
 
“Ligesom forbrugerne ikke længere er indstillet på at acceptere one-size-fits-all-produkter, er fødevare- 
og lægemiddelproducenterne på udkig efter produktinspektionsløsninger tilpasset deres behov”, 
forklarer Daniela Verhaeg, marketingchef for SBU X-ray Inspection hos Mettler-Toledo Safeline X-ray. 
“X36 er det mest fleksible og energieffektive røntgensystem på markedet. Det kan tilpasses 
individuelle behov for at få en fremtidssikret investering, selvom der kræves ændringer i 
produktionslinjen ved den første installation. Takket være systemets fremragende teknologi for 
detekteringsfølsomhed kan vores kunder være sikre på konsekvente, pålidelige inspektionsresultater i 
realtid. Producenterne kan drage fordel af et omkostningseffektivt røntgensystem af høj kvalitet, der til 
fulde opfylder deres produktionsbehov og reducerer driftsomkostningerne ved at spare unødvendigt 
energiforbrug væk, samtidig med at det mindsker miljøbelastningen ved produktionsprocesserne.” 
 

http://www.mt.com/dk/da/home/products/Product-Inspection_1/safeline-x-ray-inspection/retail-packaging-x-ray-inspection/X36-Series.html?cmp=af_GLO_EPR_PI_News_PIFePR-X36_20170629
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Mettler-Toledo tilbyder nu 5 års generatorgaranti for alle Next Generation-røntgensystemer. Dette 
sikrer, at selv den allerdyreste komponent i et røntgensystem er dækket, hvorved undgås unødvendig 
nedetid eller ekstra omkostninger, ved køb af en udvidet eller standardservicepakke.  
Mettler-Toledo Product Inspection tilbyder et ProdX™ 2.0 softwareprogram for datastyring, der er 
designet til brug på fødevareproduktionslinjer samt ved fremstilling af lægemiddel- og kemiske 
produkter. Softwarepakken til datastyring tilslutter produktinspektionsudstyret på tværs af hele 
produktionslinjen til et enkelt, fælles netværk. 
Du kan finde flere oplysninger om X36-serien på: www.mt.com/xray-X36  

 

 

 

For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

Niels Olesen 
+45 4 327 08 31 
niels.olesen@mt.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for 
produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 
steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med 
hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 13.100 ansatte 
og omsatte i 2014 for 2.486 milliarder USD.  METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og 
service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I 
Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere.  I Skandinavia har vi ca. 
165 ansatte med en årlig omsetning på  ca. 400 millioner kroner.www.mt.com. 
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