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RØNTGENSYSTEMET GÅR EFTER MINDRE FØDEVAREURENHEDER 
Mettler-Toledos X34 har en forbedret registreringsfølsomhed over for fejlfri produktinspektion 
 
Fødevareproducenter vil hurtigere og mere pålideligt kunne identificere meget små urenheder efter 
lanceringen af et nyt røntgensystem fra Mettler-Toledos produktinspektionsafdeling.  
 
X34-røntgeninspektionssystemet 
giver mulighed for at registrere 
fragmenter af metal, glas, 
højdensitetsplast, mineralsten og 
forkalkede knogler på tværs af en 
lang række emballerede fødevarer og 
eliminerer kostbare 
produkttilbagekaldelser og beskytter 
mærkevareomdømmet. Systemet har 
desuden en avanceret software, der 
muliggør automatisk 
produktopsætning, der markant 
reducerer risikoen for menneskelige 
fejl og reducerer antallet af fejlagtige 
frasorteringer væsentligt. Dette giver 
mulighed for en mere effektiv og 
rentabel drift samtidig med et 
fremragende investeringsafkast. 
 
"En ændring af forbrugernes 
forventninger har resulteret i et 
ekstraordinært udvalg af mad og drikke i forskellige beholdere som fx dåser, glas, flasker, kartoner og 
plast", siger Mike Pipe, produktinspektionsspecialist hos Mettler-Toledo. "Da fødevareproduktion og 
emballeringsmetoder bliver mere og mere komplicerede, er risikoen for kontaminering fra 
fremmedlegemer som metal og glas steget. Sådanne kontamineringshændelser kan føre til dyre 
produkttilbagekaldelser. 
 
"X34 har en teknologikombination, der gør, at producenterne kan registrere små urenheder ved høj 
gennemstrømning, hvilket sikrer produktsikkerhed og giver mærkevarebeskyttelse." 
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X34 er et enkeltbanerøntgensystem designet til inspektion af en lang række små og mellemstore 
emballerede produkter. En af systemets nøglefunktioner er en 100 W 'Optimum Power ‘-generator, som 
automatisk maksimerer detektionsfølsomheden. Dette suppleres med en avanceret 0,4 mm detektor til 
nøjagtig detektion af meget små urenheder. Disse teknologier sikrer, at strøm- og kontrastniveauer er 
optimerede for hvert produkt, og dette resulterer i bedre detektering. Det betyder, at X34 ikke altid skal 
køre på fuld 100 W-udgang for at opnå de bedste resultater, hvilket giver strømbesparelser for 
slutbrugeren. 
 
Højpræstationssoftwaren muliggør også automatiseret produktopsætning uden brug af manuel 
operatørjustering, hvilket fører til virkelig pålidelig produktinspektion. "Automatiseret produktopsætning 
fjerner risikoen for operatørfejl og gør X34 nemmere at bruge", siger Mike Pipe. "Nye produkter skal kun 
sendes igennem systemet én gang, for at strømmen optimeres, og den fuldt intuitive software kræver 
minimal passering for automatisk indstilling af værktøjerne for kontamineringsinspektion. Dette 
reducerer behovet for optræning af operatører, øger produktdriftstiden og sikrer produktsikkerheden." 
X34 leveres med Mettler-Toledos avancerede ContamPlus-inspektionssoftware, som yderligere 
forbedrer detektionsfunktionerne  og hjælper fødevareproducenterne med at minimere fejlagtige 
frasorteringer (FRR). Dette er et vigtigt middel til at reducere produktaffald og sikre produktsikkerhed. 
Ved at sænke FRR kan producenterne opnå højere produktionsoutput uden at tilføje ekstra linjer, og 
dette øger produktiviteten og rentabiliteten. På denne måde reduceres de samlede ejeromkostninger, og 
den samlede enhedseffektivitetsscore øges. 
 
Desuden kan X34 udstyres med et avanceret ProdX-datastyringsværktøj, som maksimerer 
produktionseffektiviteten og kvalitetskontrollen. ProdX-softwaren kan gemme billeder af 
fremmedlegemer, som kan ses eksternt, med fuld understøttelse af tilslutning, sporbarhed og 
overensstemmelse. Systemet har også en responsiv, kapacitiv berøringsskærm, som giver brugerne 
mulighed for at øge synsvinklen på de gemte billeder, samtidig med at billedkonsistensen opretholdes.  
 
X34 tilbyder også fremragende beskyttelse mod vand indtrængen med en IP65-klasse som standard 
og IP69-klasse tilgængelig ved opgradering. Nedkøling aktiveres via et klimaanlæg, som gør, at X34 
kan fungere i omgivelser med en høj omgivelsestemperatur. 
 
Lanceringen af X34 med optimeret detektering og automatisk opsætning komplimenterer Mettler-
Toledos eksisterende vertikale røntgensortiment. Andre systemer omfatter den kompakte, brugervenlige 
X33 for effektiv detektering af urenheder med lave samlede ejeromkostninger samt X36's meget 
konfigurer bare og avancerede integritetsinspektionsløsning til applikationer med flere baner.  
 
"Da fødevaretendenser ændrer sig over tid, er det vigtigt, at producenter vælger 
produktinspektionsudstyr, der passer til de nært forestående opgaver," tilføjer Mike Pipe. "Med 
introduktionen af X34 tilbyder Mettler-Toledo fødevareproducenter og leverandører avanceret, pålidelig 
kontamineringsdetektion på tværs af forskellige applikationer." 
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Alle Mettler-Toledos røntgengeneratorer leveres med 5 års garanti, når der tilkøbes en 
standardtjenestekontrakt eller en omfattende tjenestekontrakt, der dækker den mest værdifulde del af 
maskinen fuldstændigt. 
 
Klik her: http://www.mt.com/xray-packagedproducts for yderligere oplysninger om X34 
 
Download Mettler-Toledos nyeste hvidbog her: www.mt.com/pi-contamination for yderligere 
oplysninger om at garantere fødevaresikkerheden gennem forebyggelse af fysisk kontaminering:  
 
Hvis du vil deltage i diskussionen om at undgå kontaminering, sikre overensstemmelse, reducere spild 
og forbedre driftseffektivitet i industrien for fremstilling af fødevarer, kan du finde os på #MTinsidefood 
på Twitter eller melde dig til vores blog på http://www.mt-product-inspection.com/.  
Du kan få flere oplysninger om Mettler Toledos inspektionsprodukter og -tjenester til industrien for 
fremstilling af fødevarer ved at følge os på Twitter (@MettlerToledoPI) eller LinkedIn eller ved at besøge 
www.mt.com/pi og YouTube. 
 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

 

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