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Vision-inspeksjon, forenklet  
 
 
Gjør det enkelt å finne den riktige løsningen 
Produsentene i mange ulike bransjer er under 
press for å redusere antall tilbakekallinger av 
produkter, for å øke lønnsomheten. Å forhindre 
produkttilbakekallinger har blitt et mantra, og 
med stadig flere reguleringer fra myndigheter og 
bransjeorganer er det en kamp for å være i 
samsvar. Dette har ført til at flere produsenter har 
gått over til automatisert produktinspeksjon for 
raskt å kunne kontrollere kritisk informasjon. Når 
produsentene går over til Vision, kan det være litt 
utfordrende å sette seg ned og finne ut hvilket 
system som kreves for å oppfylle målene om 
kvalitetssikring. Vi forstår det, og vi har derfor lansert nye produktserier som er designet for å gjøre 
prosessen med å finne det riktige systemet så enkel som mulig. Alle produktene våre kan nå ses etter 
ønsket inspeksjonskategori.  
 
Kontroll av etikett 
Enten du må sørge for at produktet har riktig etikett eller at etiketten er riktig plassert, utfører Label-Check 
systemene våre de nødvendige oppgavene raskt og pålitelig. I tillegg kan systemene våre finne viktig 
informasjon på etiketten, som advarsler om allergener eller andre instruksjoner om sikker bruk. 
 
Kontroll av kode 
Bransjereguleringer og reguleringer fra myndighetene krever ofte at emballasjen inkluderer strekkoder, 
serienummer eller Lot nummer – og hvis merkingen ikke er i samsvar med disse kravene, kan det føre 
til produkttilbakekalling og mulige bøter. Systemene våre for kontroll av kode er her for å hjelpe deg 
med å lese av strekkoder (til og med gradering) og inspisere tekst ved bruk av OVC (Optical Character  

https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/CI_Vision/Label-Inspection.html
https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/CI_Vision/Code-Reading.html
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Verification) og OCR (Optical Character Recognition), også med formater som er vanskelige å lese, 
som punktmatrise. 
 
Kontroll av lokk og fyllenivå 
Unødvendig produktsvinn som følge av overfylling eller feil påsatte lokk, kan være en stor utfordring når 
det gjelder å holde produksjonskostnadene lave. Systemene våre sørger for at alle komponentene er fylt 
opp  og riktig mengde er dosert, noe som gir bedre beskyttelse mot tilbakekallinger og unødvendig 
svinn. 
 
Pakningssjekk 
Fra inngrepssikre bånd til pakninger som sikrer friskhet – vi har systemer for å sikre riktig bruk av dem. 
Dette kan bety å inspisere en pakning etter påføring, men det kan også bety å inspisere at 
pakningsoverflaten er ensartet. 
 
Integrerte løsninger 
Noen ganger kan plass være et luksusgode, eller et unikt inspeksjonskrav som må gjennomføres selv 
på et trangt sted. Det er akkurat dette våre integrerte løsninger er laget for – vi jobber med deg for å gi 
det eksisterende produksjonsutstyret ditt muligheter for visuell inspeksjon, eller vi kan samarbeide med 
deg for å designe en ny produksjonslinje som inkluderer Vision. 
 
Systemer for OEM-er 
Vi samarbeider tett med OEM-er for å sikre at nytt utstyr og nye produksjonslinjer oppfyller standardene 
som kreves av produsentene. I tillegg leverer vi kombinerte inspeksjonssystemer som muliggjør kritiske 
inspeksjonspunkter i produksjonslinjen. 
 
Produktsøk 
I tillegg til denne forenklede organiseringen har vi også implementert et produktsøkesystem, som en 
ekstra løsning for å finne et system som fungerer for deg. Velg bare de nødvendige egenskapene, så 
finner produktsøket et system som oppfyller kravene dine. Vision-inspeksjon omfatter mye 
databehandlingskraft, men å finne den riktige løsningen skal ikke kreve dette. Når du har bestemt deg 
for et system, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg gjennom hele implementeringsprosessen, inkludert 
prosjektledelse, opplæring og service, og globale utrullingsfunksjoner som kan gjøre overgangen til 
Vision-inspeksjon så smertefri som mulig. Søkeverktøyet lanseres i midten av april. 

https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/CI_Vision/Cap-Inspection.html
https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/CI_Vision/Seal-Inspection.html
https://www.mt.com/global/sv/home/products/Product-Inspection_1/CI_Vision/Integrated-Vision-Inspection.html
https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/CI_Vision/Custom-Vision-Inspection-Systems.html
https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/CI_Vision.html
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Utforsk våre nye produktserier 

• Vision-inspeksjonsløsninger 

 

 

 

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. 

https://www.mt.com/se/sv/home/products/Product-Inspection_1/CI_Vision.html
mailto:niels.olesen@mt.com
http://mt.com/no/no/home.html
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