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PRESSMEDDELANDE

METTLER TOLEDOs virtuella branschmässa

Den 1–5 juni 2020 pågår vår virtuella mässa för produktinspektion. Här lanseras ny teknologi från
METTLER TOLEDO, de senaste branschtrenderna visas och du kan lyssna på föreläsningar av experter.
Stockholm, Sverige 15 maj 2020
Trots den rådande situationen har livsmedels- och läkemedelstillverkare möjlighet att uppleva METTLER
TOLEDOs senaste innovationer inom Produktinspektion och ta del av de insikter som företaget tänkte
presentera på INTERPACK-mässan 2020 som
nu är inställd.
Under perioden 1–5 juni 2020 kan tillverkarna
– utan att resa någonstans – besöka en virtuell
mässhall där vi presenterar den senaste
inspektionstekniken och dess fördelar. I
”hörsalen” hålls en rad live- och on-demand
föreläsningar om exempelvis livsmedels- och
läkemedelssäkerhet,
Industry
4.0
och
avancerad datahantering. Registrering til
mässan görs på www.mt.com/pi-vshow
”Coronaviruset innebär att Interpack-mässan måste skjutas fram till nästa år, men vi kände att det var
viktigt att vi visar upp våra senaste tekniska innovationer inom produktinspektion, för att hjälpa
livsmedels- och läkemedelstillverkarna att uppfylla de allt striktare kraven när det gäller produktsäkerhet
och kvalitet.
Enskilda personer kan logga in kostnadsfritt för att lära sig mer om branschtrender och bästa praxis,
och för att chatta med experter – till exempel om hur man kan förbättra tillverkningsprocesser eller
uppfylla lagstadgade regler och konsumenternas krav”, säger Niels Olesen, Business Manager för
Product Inspection, METTLER TOLEDO i Norden.
METTLER TOLEDO kommer att presentera sina senaste innovationer inom kontrollvägning och
produktdatakontroll:
C33 PlusLine avspolningsbar kontrollvåg med robust prestanda
Med en kombination av tillförlitlig vägningsnoggrannhet och robust konstruktion levererar C33 PlusLine
hög precision i tuffa miljöer. Konstruktionen ger enkel rengöring och problemfritt underhåll:
Transportbanden kan enkelt tas bort och återmonteras. Elastiska, självjusterande transportband gör att
man slipper spänna dem manuellt. I de flesta fall kan rengöring utföras utan att först plocka isär
maskinen – vändbara transportband ger enkel åtkomst till alla kritiska områden.
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C35 AdvancedLine avspolningsbar kontrollvåg för precision och mångsidighet
C35 är byggd för krävande miljöer och levererar exakt vägningsresultat på en stabil plattform som
klarar högtryckstvätt och de flesta natriumhydroxidbaserade rengöringsmedel. Ramen är utformad i
enlighet med hygienföreskrifter, med enkel åtkomst för rengöring och med lätt lutande ytor för att
förhindra att vätska stannar kvar. Systemet stöder hastigheter upp till 250 förpackningar per minut inom
vägningsområdet 25 g till 7 kg.
Integrerad produktdatakontroll för korrekt märkning
Product Data Check verifierar innehållet på produktetiketter, men även etikettens utskriftskvalitet. Därmed
förhindras märkningsfel vid produktomställningar. Det här är en ny inspektionskomponent som kan
läggas till i befintliga kontrollvägnings- eller kombinerade inspektionssystem. Det finns två
konfigurationer, beroende på produktform. För produkter med vinkelräta sidor kan tillverkaren använda
upp till tre kameror, för att verifiera produktdata på produktens framsida, baksida och ovansida. För
runda produkter kan "Product Data Check 360" användas som effektiv tilläggsmodul i alla
produktinspektionssystem. Modulen monteras direkt på ett kontrollvägningssystem eller annan
utrustning, och har ett kompakt, utrymmesbesparande format. Det IP65-klassade höljet klarar miljöer
med våt rengöring och har lätt buktade ytor, i enlighet med aktuella hygienföreskrifter.
För frågor, vänligen kontakta:
Niels Olesen
+45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

Om METTLER TOLEDO
METTLER TOLEDO är en tjänstleverantör och ledande global tillverkare av precisionsinstrument.
Företaget är högt rankat inom ett antal marknadssegment, och är globalt marknadsledande inom
många områden. METTLER TOLEDO är den största leverantören av vägningssystem och mätinstrument
för laboratorier och för inline-mätning i krävande industriprocesser och livsmedelsproduktion.
METTLER TOLEDO-divisionen Product Inspection är en ledande leverantör av automatiserad
inspektionsteknik. Divisionen erbjuder följande varumärken: Safeline metall- och röntgeninspektion,
Garvens och Hi-Speed kontrollvågar samt CI-Vision och PCE Track & Trace. Lösningarna för
produktinspektion förbättrar tillverkarnas processeffektivitet och hjälper dem att uppnå
överensstämmelse med regler och branschstandarder. METTLER TOLEDOs system säkerställer enhetlig
och hög produktkvalitet, vilket skyddar konsumenterna men även tillverkarens varumärken och
anseende.
Mer information finns på: http://www.mt.com/pi

