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PRESSEMEDDELELSE 
 
 
 
 
Mettler-Toledo forener etiketteinspektion med kontrolvejning til en alt-i-en høj hastigheds-løsning 
 
CV3770 kombinerer etiketteinspektion og kontrolvejning i en kompakt enhed; forøger produktionseffektiviteten; 
forbedrer bundlinjebesparelser ved at reducere produkt-affald samt omarbejde; indhentning og genopretning; 
beskytter producenter mod bekostelige tilbagekaldelser. 
 
Medicinalvarer, fødevarer, kosmetik og producenter af husholdningskemi med begrænset fabriksgulvplads kan 
nu få fordel af produkt-etiketteinspektion og kontrolvejning ved højt gennemløb med CV3770 
kombinationssystemet fra Mettler-Toledo Garvens. Ved at tilbyde nøjagtig vægtmåling og etiketteinspektion med 
høj ydeevne med én kompakt maskine hjælper systemet fabrikanter med at minimere omarbejde, indhentning 
og genopretning. Sikrer nøjagtig produktvægt, mens etiketteringsretningslinjer og vægt- og målelovgivning 
overholdes.   
 
Dr. Richard Reisbig, europæisk markedsmanager, Mettler-Toledo CI-Vision, forklarede: “Moderne tids 
produktionshastighed gør produktion af hundreder, hvis ikke tusinder, forkert etiketterede produkter mulig, før 
fejlene opdages. Ommærkning eller ompakning af produkter har store omkostninger, både hvad angår tid, 
arbejde og produktionsnedetid. Hvis produktionen har automatisk andenhåndspakning, kan forkert mærkede 
produkter (ofte kaldet ‘Label Mix-up’) være blevet automatisk pakket og sendt til forhandlerne.  Udgifter 
forbundet med sporing, indhentning og omarbejde af produkterne vokser dernæst eksponentielt. Derudover kan 
forhandlerne give bøder. Til sidst, hvis produktet havner i forbrugernes hænder, er der store 
tilbagekaldelsesomkostninger. Indtil denne lancering var forhandlere nødt til at integrere to separate systemer 
eller tilpasse produkt-inspektionsløsninger for både at inspicere for etikette mix-up og kontrolveje deres 
produkter. Med CV3770 alt-i-ét system gives producenter af forbrugsprodukter nu styrken til at overkomme 
disse problemer og fokusere på udvikling af deres bedste forretningsstrategier.”  
 
CV377O systemet kombinerer Mettler-Toledo Garvens’ 
nye innovative C3000 serie af kontrolvægte med 
kapaciteterne i Mettler-Toledo CI-Visions teknologi til 
visionsinspektion. Som sådan udfører den kombinerede 
teknologi samtidigt målinger af produktvægten og 
udfører adskillelige inspektioner af den vigtigste 
etiketteinformation; især etikette-
identifikationsnummeret, udløbsdatoen og lotnummeret. 
Dette sikrer overensstemmelse med vægt- og 
målereguleringer, inklusive Vægte og mål (indpakkede 
varer) reguleringer 2006 (Weights and Measures 
(Packaged Goods) Regulations 2006) samt 
etiketteretningslinjer, så som EU direktivet 2000/13/EC, 
mens dets lille fodaftryk og enkelt afslag-mekanisme til 
begge inspektionsteknologier hjælper med at afkorte 
produktionstiden, forbedrer gennemløbstiden og optimerer brugen af fabriksgulvplads.  
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For første gang har et standard kombineret system, CV3770, kapacitet til at håndtere store pakkestørrelser, 
store inspektionsområder og adskillelige inspektioner. Dette giver producenten fleksibiliteten til at inspicere 
etiketter og kontrolveje forbrugsprodukter med en bred vifte af forskellige bredder, længder og vejninger. Det 
indehoder Mettler-Toledo CI-Visions CIVCore® software, som giver nøjagtighedsanalyse af billeder med høj 
opløsning på op til 250 ppm, mens kontrolvægtens følsommme vejeceller og software med høj ydeevne gør 
den i stand til at udføre nøjagtige vægtmålinger ved høj hastighed og optimerer afsløringsrater for defekte 
produkter uden at kompromittere produktiviteten. Dens -easy-to-use- touchscreen display, intuitive dropdown-
menuer og grafiske værktøjslinjer forenkler opsætningsprocessen for produktomstillinger, forøger fleksibiliteten 
og produktionsoppetiden. 
 
CV3770 systemet indeholder også en hygiejnisk åben konstruktion med skrånende overflader og rørformet 
ramme for at minimere smudsfælder og et robust kabinet i rustfrit stål for at beskytte interne mekanismer mod 
vand eller støv-indtrængen. De hygiejniske kapaciteter sikrer, at producenter kan opretholde de høje 
sanitetsstandarder, som forventes ved medicinalvare- og fødevareproduktion.  
 
Dr. Reisbig tilføjede: “Så vel som at tilbyde teknologi med høj ydeevne med et kompakt fodaftryk, som 
producenter af forbrugsvarer leder efter, er CV3770 blevet designet til at være robust og let at rengøre, men 
også fleksibel, og sætte producenter i stand til at optimere produktsikkerhed og hurtigt kunne opfylde krav til 
ændringer i markedsefterspørgslen”. 
De altomfattende muligheder i C3000 serien så vel som inspektionsalsidigheden i CIVCore® softwaren gør 
CV3770 let at integrere i den mest krævende produktion. Producenter af forbrugsprodukter kan nu fordoble 
deres omkostningsbesparelser med et kombineret etiketteinspektion - kontrolvejningssystem. 
For mere information om C3000 kombinationssystem eller CV3770 serie kontrolvægte, besøg hjemmesiden: 
www.mt.com    
 
Om Mettler-Toledo Garvens & Mettler-Toledo CI-Vision  
Mettler-Toledo Garvens er den ledende producent af kontrolvejningsløsninger i verden. Som en af de 
tidlige udviklere af dynamiske vejesystemer siden sidst i 1960‹erne, er vi førende indenfor teknologi 
og løsninger, og særligt opmærksom på kundekrav med en præcision og tilpasningsevne uden 
sidestykke. 
Mettler-Toledo CI-Vision er en leder indenfor visionsinspektionsløsninger for fødevare- og 
medicinalvareindustrien. Siden 1979, har CI-Vision været ekspert i design, produktion og installation 
af klargjorte løsninger til nøjagtig og pålidelig opdagelse af defekte produkter i mange forskellige 
processer.  
Sammen med Safeline Metal Detection og X-ray inspection, CI-Vision and Pharmacontrol Electronic 
GmbH (PCE), udgør Mettler-Toledo Garvens produktinspektionsafdelingen i Mettler-Toledo. 
 
For spørgsmål , kontakt venligst: 
Peter Widgren 
+47 930 102 04 
peter.widgren@mt.com.   

http://dk.mt.com/dk/da/home/products/Product-Inspection_1/checkweighing/checkweigher-c3000-efficiency-line/cv3770.tabs.custom5.html
mailto:peter.widgren@mt.com

