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Mettler-Toledo lancerer V15 Round Line - et nyt kamerainspektionssystem.  

V15 Round Line er et kompakt inspeksjonssystem som er konstruert for bruk innen næringsmiddel-, 
drikkevare-, kosmetikk- og kjemikalieindustrien for å utføre produktdatasjekk av runde, uorienterte 
beholdere.  

Med V15 Round Line får produsentene en effektiv inspeksjonsprosess som reduserer risikoen for dyre 
produkttilbakekallinger som kan skade merkevaren. Ettersom mange bransjer går inn for å utvide sine 
produktmerker, må produksjonsanleggene takle hyppige produktomstillinger. Inspeksjon av 
produktdata blir uhyre viktig for å sikre at det er de riktige etikettene som påføres. Antallet av 
produkttilbakekallinger grunnet feilmerking har gått jevnt nedover de senere årene, i stor grad takket 
være innføringen av visuell inspeksjonsteknologi på produksjonslinjene.  

Systemet har seks visuelle sensorer som bekrefter at den alfanumerisk 
etikettinformasjonen og de trykte 1D- og 2D-kodene er på plass og er 
fullstendige og lesbare. Det genereres bilder av den ferdige etikettoverflaten med 
minimal forvrengning. V15 Round Line passer fint over eksisterende 
transportbånd, noe som gjør den enkel å etterinstallere på eksisterende 
produksjonslinjer. I tillegg til å implementeres på produksjonslinjen som 
frittstående enhet integreres systemet med dynamiske kontrollvekter fra 
METTLER TOLEDO, noe som gir ett enkelt grensesnitt for veiing og verifisering 
av produktdata.  På forespørsel kan det installeres ekstra kameraer som 
kontrollerer etiketter og 1D- eller 2D-koder øverst og nederst på beholderne, 
mens et robust design i rustfritt stål og kapslinggrad IP 65 sørger for at systemet 
kan brukes i omgivelser som må være beskyttet mot vann.  

V15 Round Line er tilgjengelig nå. Du finner mer informasjon på http://www.mt.com/ci-vision. 

 

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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