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Industrieel wegen en productinspectie

Bakkerij, snacks 
& zoetwaren

Drug Administration (FDA) wijzen uit dat 
50% van alle product recalls het gevolg 
zijn van bacteriële verontreinigingen. Sal-
monella, listeria en E. coli zijn de grootste 
boosdoeners. Het is duidelijk dat hygiëne-  
normen voor de ruimtes waarin voedingsmid-
delen worden verwerkt hierbij een grote rol 
spelen. Hygiënisch ontworpen verwerkings-, 
verpakkings-, weeg- en inspectieapparatuur 
gecombineerd met robuuste reinigingspro-
cedures, kunnen het risico op biologische 
verontreinigingen drastisch verminderen. 

Etiketteerfouten
De tweede grootste reden voor product re-
calls zijn etiketteerfouten. 40% van alle pro-
duct recalls wordt veroorzaakt door proble-
men met de etikettering. Verkeerde etiketten 
veroorzaken de meeste van deze proble-

Zodra producenten en retailers beslissen 
dat een product teruggeroepen moet wor-
den, beginnen de kosten snel op te lopen. 
Hier bestaan legio voorbeelden van. Di-
recte logistieke kosten en productverwijde-
ringskosten zijn eenvoudig te berekenen. 
De verborgen kosten van een product re-
call zijn echter veel moeilijker te bepalen. 
Deze moeilijk in te schatten kosten worden 
veroorzaakt door de schade aan de geloof-
waardigheid en reputatie van de producent 
of leverancier. Het merkimago kan ernstig 
worden aangetast als een product recall niet 
zorgvuldig wordt aangepakt. Daarom is het 
logisch dat er alles aan wordt gedaan om 
een product recall te voorkomen.

Product recalls voorkomen
Gegevens van de Amerikaanse Food and 

Etiketteeruitdagingen aanpakken
Minder product recalls met vision inspectie

De introductie van strengere veiligheidsregels betekent dat voedingsmiddelen nu veiliger 

zijn dan ooit. Desondanks zijn product recalls altijd groot nieuws, wanneer er één wordt 

aangekondigd. Onjuist geëtiketteerde producten zijn een van de hoofdoorzaken van 

product recalls, maar inspectiesystemen kunnen dat risico elimineren.

Chocolade 

▼ Informatie over allergenen

Bevat: Soja

Chocolade ka
n gluten bevatten.

Recept: geen noten
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keerde informatie. Onvermelde allergenen, 
beschadigde/ontbrekende etiketten en ver-
keerd afgedrukte etiketten veroorzaken al-
lemaal product recalls.

De risico's van handmatige 
inspectie 
In het verleden was de productiesnelheid 
langzaam genoeg voor een manuele of vi-
suele inspectie. Naarmate de productiesnel-
heid toenam, vertrouwden sommige pro-
ducenten op willekeurige steekproeven om 
etiketteerfouten te identificeren. Dit is ech-
ter een onbetrouwbare en risicovolle strate-
gie, omdat niet alle problemen systematisch 
zijn. Deze aanpak houdt ook geen rekening 
met de voedselveiligheidsnormen die dui-
delijk aangeven dat producenten due dili-
gence moeten toepassen om te garanderen 

dat hun producten veilig zijn en geschikt 
zijn voor menselijke consumptie.

Geautomatiseerde etiketinspectie
De automatische, nauwkeurige en effici-
ente inspectie van etiketten reduceert het 
risico op product recalls zonder aan pro-
ductiesnelheid te verliezen. In het verleden 
was het vaak problematisch om verschil-
lende verpakkingssoorten en -vormen met 
verschillende afmetingen te inspecteren. 
Voeg daar de noodzaak om de productie-
lijn efficiënter te maken aan toe en de uit-
daging wordt nog groter.

Vision inspectie is de oplossing
Producenten ondervinden de voordelen van 
vision inspectietechnologie om de kwaliteit 
van het etiketteren te verbeteren en de in-
spectie op hoge snelheid plaats te laten vin-

den. Moderne systemen kunnen de etiket-
ten nauwkeuriger dan ooit inspecteren en 
garanderen dat afwijkende producten op 
efficiënte wijze uit de productielijn worden 
verwijderd. Bovendien wordt 100% van alle 
producten geïnspecteerd. Ook is veel min-
der personeel nodig.

Supersnelle systemen
De vision systemen van METTLER TOLEDO 
kunnen etiketten inspecteren op platte pro-
ducten, georiënteerde of ronde verpakkin-
gen of op ongeoriënteerde producten. De 
systemen controleren de aanwezigheid en 
positie van etiketten. Ook controleren ze de 
informatie (zoals de vermelde allergenen), 
barcodes, partijnummers en uiterste houd-
baarheidsdata op hoge snelheid.

 www.mt.com/ci-vision-bs

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onvermelde 
allergenen

50%
Pathogenen

45%

Overige* 

5%
Verwarring 24,1 %
Verkeerd etiket of verkeerd verpakkingsmateriaal.

Verkeerd etiket 13,8%
Verkeerde informatie gecodeerd in het etiket of op de verpak-
king tijdens de ontwerpfase.

Vervalsing 9,7%
Kruisbesmetting, onvermelde allergenen in de ingrediënten van de 
leverancier 

* Overige omvat: productvreemd deeltje, verontreiniging 
van geneesmiddel, verkeerde receptuur, diverse

Overzicht van de redenen voor de product recall 
onder de categorie ‘Onvermelde allergenen’

Alle product recalls door de FDA in 2013-2014 
per type

Drukfout/Overig 2,0%
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Op data gebaseerde beslissingen
Nieuwe software voor procesvisualisatie

Problemen met de efficiëntie kunnen 
zonder de juiste zichtbaarheid in uw 
productieprocessen onopgemerkt blijven. 
Productverspilling, materiaalverspilling en 
procesvariaties kunnen uw onderneming 
waardevolle tijd en geld kosten.

Eenvoudige dataverzameling
Collect+™ is de nieuwe software voor gege-
vensverzameling waarmee de gewichts- en 
procesdata van elk apparaat in de productie 
wordt verzameld, zodat u volledig inzicht krijgt 
in uw gehele productieproces. De weegschalen 
en andere productie-apparaten kunnen op 
een centrale database worden aangesloten, 
zodat alle productie-informatie op één plek 
wordt samengebracht. U kunt productver-

spilling in uw productielijn traceren en het 
materiaalniveau in uw silo’s controleren, 
zodat u zeker weet dat elke weging aan de 
voorgeprogrammeerde procesverwachtingen 
voldoet.

Visualisatie, overal en altijd
Collect+™ heeft een ingebouwde dashboard-
functie waarmee real-time visualisaties van 
uw procesdata worden gecreëerd. Deze dash-
boards kunnen aan uw bedrijfsactiviteiten 
worden aangepast, zodat u uw processen 
op een nieuwe manier kunt bekijken.  
U kunt ze altijd en overal in uw onderneming 
bekijken – zelfs op een tablet pc. Met een 
eenvoudige drag-and-drop functionaliteit 
kunt u grafieken creëren, pictogrammen 

Dankzij een beter inzicht in de processen kunnen producenten profiteren van een 

uitstekende productkwaliteit en rendabele bedrijfsactiviteiten. De nieuwe software voor 

dataverzameling en -visualisatie helpt bij de controle van de relevante weegdata in de 

fabriek, zodat u een beter inzicht in uw dagelijkse productieprocessen krijgt.

toevoegen en ijkpunten instellen waarmee de 
eigenlijke procesparameters gemarkeerd en 
mogelijke afwijkingen geïdentificeerd worden. 
Voor elke functie, zoals kwaliteitsmanager 
of productiesupervisor, zijn verschillende 
weergaven beschikbaar zodat u weloverwogen 
bedrijfsbeslissingen kunt nemen.

Installeer de software op één pc, sluit de 
apparaten aan en ontdek wat er echt op uw 
productieafdeling gebeurt, overal en altijd.

 www.mt.com/collectplus-bs
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Dankzij de allesomvattende terminal

Heaven Made Foods is een bekroonde 
producent van gelei- en zomerdesserts. De 
unieke recepten, gecombineerd met culinaire 
creativiteit en unieke geleivormen, hebben 
ertoe bijgedragen dat de traditionele creaties 
steeds populairder worden. Al meer dan 
25 jaar genieten Britse consumenten van 
de desserts en nu wil de onderneming de 
producten gaan exporteren.

Wereldwijde vraag 
Het volume is vervolgens zodanig gestegen, 
dat Heaven Made Foods een manier zocht 
om te garanderen dat zij voldoen aan de 
Europese wetgeving inzake de netto-inhoud.
Het nieuwe systeem moest gebruiksvriende-
lijk zijn en probleemloos in het bestaande 
productieproces ingebouwd kunnen worden.

Managing Director van Heaven Made Foods 
Oliver Elmer en Technical Manager Darren 
Lawley namen contact op met hun lokale 
vertegenwoordiger van METTLER TOLEDO 
om te onderzoeken of er een combinatie 

bestond van een weegschaal en terminal 
die dit probleem op kon lossen.

Wat was de oplossing? De standalone  
IND890SQC terminal van METTLER  
TOLEDO. Deze terminal levert precies de 

Een toonaangevende Britse producent van gekoelde desserts heeft besloten om de 

producten ook te gaan exporteren, zodat consumenten overal ter wereld ervan kunnen 

genieten. Uitbreiding en export gaan met extra uitdagingen gepaard, gezien de vele 

wettelijke regels, maar een eenvoudig te installeren terminal levert de benodigde 

veiligheid en optimaliseert de afvulprocedures. 

betrouwbare controle van de netto-inhoud 
waar de onderneming op uit was.

Geoptimaliseerde afvulling 
Nu wordt de productinformatie snel en een-
voudig via het grote, heldere TFT-touchscreen 

Eenvoudig en compact: statistische kwaliteitscontrole met de IND890SQC.
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van de IND890SQC ingevoerd. Elmer heeft 
de IND890SQC direct na de afvulmachine 
geïnstalleerd. De terminal controleert het 
gewicht van elk dessert en optimaliseert 
het afvulproces. Elke overvulde milliliter 
veroorzaakt kosten die bespaard kunnen 
worden. Dankzij deze continue controle wordt 
zowel onder- als overvulling geëlimineerd 
door aanpassing van de afvulmachine.

Compliance met de wet- en 
regelgeving 
De IND890SQC slaat automatisch de ge-
gevens op voor elk product dat de fabriek 
verlaat en levert statistische rapporten in 
voorgedefinieerde formats. Een dergelijke 
eenvoudige registratie garandeert dat  
Heaven Made Foods voldoet aan de wetgeving 

inzake netto-inhoud en aan de wereldwijde 
richtlijnen van belangrijke retailers, zoals 
International Features Standards for Food 
en het British Retail Consortium. 

“METTLER TOLEDO zorgt ervoor dat  
Heaven Made Foods klaar is voor de vol-
gende stap om een leverancier te worden 
die levert aan onafhankelijke winkels en 
grotere distributeurs,” aldus Elmer. “Wij 
kijken uit naar de verdere uitbreiding van 
de bedrijfsactiviteiten, zowel in het Verenigd 
Koninkrijk als daarbuiten, zodat een geheel 
nieuwe klantenkring kan genieten van de 
fantastische desserts die we de afgelopen 
25 jaar met veel succes in Engeland hebben 
verkocht.” 

www.heavenmadefoods.co.uk

 www.mt.com/IND890SQC-bs

Statistische kwaliteitscontrole 
met de IND890SQC biedt de 
volgende voordelen: 
•  Lagere kosten door minder 

overvulling

• Eenvoudig productbeheer

• Data-invoer via het touchscreen

•  Diverse standaard statistische 

rapporten

Video IND890SQC 
Bekijk hoe een producent van voe-

dingsmiddelen een IND890SQC 

gebruikt en de overvullingskosten 

met twee procent reduceert. 

 www.mt.com/ind890SQC-bs
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Niet met hygiënisch ontworpen apparatuur!

Recent onderzoek door de Amerikaanse 
Food and Drug Administration (FDA) wijst 
op het feit dat nagenoeg de helft van alle 
product recalls het gevolg was van bacteri-
ele besmetting (voornamelijk salmonella, 
listeria en E. coli). Nog eens 38% werd ver-
oorzaakt door allergenen in het product die 
niet op het etiket waren vermeld. Het is dui-
delijk dat hygiënische normen voor voed-
selverwerkings- en verpakkingsafdelingen 
hier een grote rol kunnen spelen. Goed ont-
worpen en toegepaste hygiënische en reini-
gingsprocedures zullen de kans op bio-ver-

ontreinigingen gegarandeerd verkleinen. 
Een grondige reiniging tussen de produc-
tiebatches in kan ook het risico op kruis-
besmetting voorkomen, vooral als er mo-
gelijke allergenen aanwezig zijn.

De standaard bepalen
In de voedingsmiddelenindustrie is geen en-
kele individuele instantie verantwoordelijk 
voor het ontwerp van hygiënische appara-
tuur. De European Hygienic Engineering 
& Design Group (EHEDG), de US FDA, 3-A 
Standards Inc., het American Meat Institute 

Product recalls vanwege bacteriën en kruisbesmetting zijn en blijven een uitdaging voor 

producenten van brood en banket. Als de weeg-, verwerkings- en inspectie-apparatuur is 

ontworpen op basis van hygiënische principes, dan wordt het risico op product recalls  

gereduceerd.

(AMI) en de National Sanitation Founda-
tion International (NSF) worden echter al-
lemaal beschouwd als toonaangevende or-
ganisaties en deskundigen op dit vlak. Ze 
promoten de Good Manufacturing Prac-
tice (GMP) en hygiënisch productontwerp.

Toepassingen en werkomgevingen
Verantwoordelijke fabrikanten schenken aan-
dacht aan de procestoepassing en de werk-
omgeving bij het ontwerpen van apparatuur 
die gebruikt zal worden in ruimtes waarin 
voedingsmiddelen worden verwerkt. Hygië-
nische ontwerpkenmerken die de reinigings-
procedures eenvoudig en trefzeker maken, 
zijn van cruciaal belang. Ook belangrijk 
is dat er tijdens de reiniging geen water in 
de behuizing terecht kan komen. In droge, 
normale werkomgevingen, kan de appara-
tuur een IP65-klasse krijgen. Dit betekent 
dat de apparatuur met water op lage druk 
gereinigd kan worden. Een IP66-klasse is 
nodig als water met hoge druk moet wor-
den gebruikt en de IP69K-klasse is voor ex-
treme werkomgevingen waarin de appara-
tuur regelmatig met water onder zeer hoge 
druk moet worden gereinigd.

Metaaldetectors die zijn ontworpen voor reiniging met hogedrukspuiten
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Hygiënische ontwerpcriteria
Een speciaal team van het AMI heeft 10 prin-
cipes voor het apparatuurontwerp vastge-
steld die een goed raamwerk vormen voor 
de hygiënische kenmerken van weeg- en 
inspectieapparatuur.

Informatiegids over  
hygiënische systemen

Met een veilig en hygiënisch ontwerp 

worden product recalls voorkomen 

en wordt compliance met de voed- 

selveiligheidsnormen ondersteund.

Voor meer informatie gaat u naar:

 www.mt.com/PI-Sanitary-design-bs
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Guide For Sanitary Construction For Total Brand Protection

Checkweighing

HI-SPEED

Metal Detection & X-ray Inspection 

SAFELINE

Vision Inspection

CI-VISION

10 principes voor een hygiënisch apparatuurontwerp

  1 Reinigbaarheid – Ontwerp dat een effectieve en efficiënte reiniging mogelijk maakt.

  2 Constructiemateriaal – Het gebruik van materiaal dat geschikt is voor de werkomgeving.

  3 Toegankelijkheid – Alle onderdelen van de apparatuur moeten eenvoudig toegankelijk zijn.

  4 Geen plassen vloeistof – Alle vloeistoffen moeten van de machine af kunnen stromen.

  5 Hermetische afdichting – Alle open, holle delen (zoals in frames), dienen afgesloten te zijn.

  6  Geen inkepingen – Inkepingen en hoeken waarin vuil kan ophopen, moeten voorkomen worden.

  7  Bedrijfsprestaties – De hygiënische processen dienen op lange termijn gehandhaafd te worden.

  8  Onderhoud behuizing – De behuizing moet afgedicht, maar toch eenvoudig toegankelijk zijn.

  9 Compatibiliteit – Zorg dat het ontwerp geschikt is voor de reinigingsprocedures.

10 Reinigingscontrole – De ontsmettings- en reinigingsprotocollen dienen gedocumenteerd te zijn.

 Met dank aan het American Meat Institute (AMI) voor deze lijst

Apparatuur die geschikt is voor 
het beoogde doel
METTLER TOLEDO levert apparatuur voor 
de verwerking, weging en inspectie van voe-
dingsmiddelen, die op hygiënische wijze is 
ontworpen en geschikt is voor het beoogde 
doel. Dergelijke systemen helpen bij het 
voorkomen van het risico op bacteriële en 
kruisbesmetting.

 www.mt.com/pi-bs
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Vochtbepaling van kauwgom

De basisingrediënten van kauwgom zijn syn-
thetische gommen, zoet- en smaakstoffen. 
Aangezien de zoet- en smaakstoffen lang 
mee moeten gaan, worden ze vaak met ge-
avanceerde technieken samengevoegd tot 
één werkzame stof, voordat ze aan de gom 
worden toegevoegd. De receptuur van het 
smaakelement wordt altijd geheim gehou-
den, maar feit is dat het vochtgehalte al-
tijd een belangrijke rol zal spelen. Reguliere 
vochtbepaling vereist niet alleen snelle en 
betrouwbare methodes, maar ook instru-
menten die robuust genoeg zijn voor de kle-
verige monsters en de stoffige werkomgevin-
gen waarin kauwgom wordt geproduceerd. 

Snelle en eenvoudige reiniging 
De productie van de kauwgomingrediënten 
veroorzaakt veel stof die suikerachtig en 
kleverig is. Gevoelige instrumenten, zoals 
vochtanalysers, kunnen door dit stof wor-
den aangetast. Het innovatieve ontwerp van 
de HS153 omvat een weegcel aan de achter-
kant van het instrument die gescheiden is 
van het verwarmingselement. Dankzij het 
ontwerp van het hangende weegplateau is 
de meetruimte helemaal afgesloten en de 
weegcel volledig beschermd. Het gevaar dat 

de weegcel door het monstermateriaal be-
schadigd wordt, is hiermee geëlimineerd. 
Bovendien is de meetruimte helemaal glad 
en plat en daardoor eenvoudig te reinigen.

Eenvoudige tracering van de 
resultaten
Terwijl het vochtgehalte van elke smaakstof 
wordt geanalyseerd, wordt de droogcurve in 
real-time op het grote kleurendisplay weer-

Gezien de kleverigheid van de monsters en de uitdagende productieomgeving, is de 

bepaling van het vochtgehalte van kauwgom voor elke vochtanalyser een grote uitda-

ging. De nieuwe HS153 Halogen Moisture Analyzer van METTLER TOLEDO is de ideale 

keuze voor een snelle en betrouwbare vochtbepaling in de fabriek dankzij de real-time 

droogcurves, de regeltabellen voor elk product en het eenvoudig reinigbare 

apparatuurontwerp.

gegeven. Hierdoor kan de operator de voor-
uitgang van de analyse zien. Het vochtge-
halte van de smaakstof heeft een directe 
invloed op de houdbaarheid van kauwgom, 
met een bovenste limiet van 4%. Een groen 
of rood scherm laat onmiddellijk zien of het 
monster acceptabel is of niet. Dankzij deze 
snelle en eenvoudige berichtgeving kunnen 
productiemanagers onmiddellijk de fabri-
cageprocessen aanpassen om de kwaliteit 

De ingebouwde limieten maken 
het makkelijker om te bepalen 
of producten goed of fout zijn. 
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te optimaliseren. De HS153 produceert re-
geltabellen voor elke component; de trend 
van het vochtgehalte over tijd wordt door de 
grafiek duidelijk zichtbaar gemaakt en dit 
maakt een betere procesbesturing mogelijk.

De productiviteit verbeteren
Met de One Click™ grafische interface kan 
het beginscherm door de gebruikers wor-
den gepersonaliseerd. Elke gebruiker ziet 
alleen de benodigde informatie om zijn 
of haar taken uit te voeren. De opgeslagen 
methodes voor individuele smaakstoffen 
worden met slechts één druk op de knop 
gestart. Dit optimaliseert het gebruiksge-
mak, voorkomt fouten en garandeert com-
pliance met de kwaliteitsprocedures. De ge-
integreerde workflows stellen gebruikers in 
staat het instrument te bedienen zonder dat 
daar veel training voor nodig is.

De HS153 Halogen Moisture Analyzer levert 
uitstekende prestaties die sneller en veili-
ger zijn dan ooit. Bovendien is het robuuste, 
innovatieve ontwerp van de HS153 bestand 
tegen de uitdagende werkomgeving waarin 
kauwgom wordt geproduceerd.

 www.mt.com/moisture-bs

De meetruimte is helemaal vlak, afgedicht en eenvoudig te reinigen.

HS153 Vochtanalyser
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Gegarandeerde kwaliteit

Halloren Schokoladenfabrik AG werd 200 jaar 
geleden opgericht en is een van de beroemd-
ste chocolademerken in Duitsland. Het be-
drijf is gevestigd in Halle/Salle en staat be-
kend om zijn bekroonde ‘Halloren Kugel’, 
chocolaatjes met roomvulling.

Aan de veiligheidsnormen 
voldoen
De producten van Halloren voldoen aan de 
hoogste kwaliteitsnormen. De onderneming 
heeft een eigen kwaliteitsbeheersysteem voor 

de productielijnen ontwikkeld, dat voldoet 
aan de vereisten van de International Fea-
ture Standard en het British Retailer Con-
sortium. Hierbij wordt voor het gehele pro-
ductieproces de hoogst mogelijke kwaliteit 
gegarandeerd.

Metaaldetectors van METTLER TOLEDO  
Safeline vormen de kern van de kwaliteitscon- 
trole. De onderneming maakt gebruik van 
vier Profile metaaldetectors die aangeduid 
zijn als Critical Control Points in overeen-

Een toonaangevende Duitse zoetwarenfabrikant heeft onlangs de metaaldetectiesyste-

men vervangen door een geavanceerde technologie die ingebouwd is in volledig geau-

tomatiseerde inspectiestations. Deze installatie levert een betere procesefficiëntie en 

een hoger niveau van detectiegevoeligheid.

stemming met het Hazard Analysis and Criti-
cal Control Points-voedselveiligheidssysteem. 

“Er bestaat altijd een klein risico dat piep-
kleine metaaldeeltjes in de grondstoffen voor 
de chocoladevullingen aanwezig zijn. Ook 
bestaat er de kans dat we metaalverontrei-
nigingen tijdens onze eigen productiepro-
cessen introduceren, bijvoorbeeld wanneer 
machineonderdelen slijten,” zegt Robert 
Schiehandl, Operations Manager bij Hal-
loren. “Natuurlijk is het risico heel klein, 
maar als verantwoordelijke producent wil-
len wij dat risico gewoon niet nemen. Het 
welzijn van onze klanten is voor ons erg 
belangrijk. Wij gebruiken metaaldetectors 
van METTLER TOLEDO, zodat we zeker zijn 
dat onze hoogwaardige chocolaatjes con-
tinu een goede kwaliteit hebben,” zegt hij. 

Alle metalen verontreinigingen 
detecteren
De metaaldetectors inspecteren de onver-
pakte chocolaatjes op een brede transport-

De metaaldetectors inspecteren de onverpakte 
chocolaatjes op een brede transportband, vlak 
voordat ze worden verpakt. 
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band, vlak voordat ze worden verpakt. Door 
te kiezen voor Profile metaaldetectors pro-
fiteert Halloren van een zeer betrouwbare 
en gevoelige productinspectie. De systemen 
kunnen ferrometalen verontreinigingen en 
zelfs piepkleine, onregelmatig gevormde 
stukjes metaal, zoals draadjes gemaakt van 
non-ferro metaal en roestvrijstaal, detecte-
ren die heel moeilijk te vinden zijn.

Halloren produceert meer dan 60 verschil-
lende chocoladeproducten op vijf volledig 
geautomatiseerde productielijnen. De stand 
van de Profile hoeft niet veranderd te wor-
den, aangezien de metaaldetector zelf de 
verschillende chocolaatjes identificeert en 
daardoor niet bij elke productwisseling op-

nieuw ingesteld hoeft te worden. Hierdoor is 
de productwisseling bij Halloren heel een-
voudig geworden.

Effectief uitwerpmechanisme
“De vier nieuwe metaaldetectors zijn hele-
maal in de productieomgeving ingebouwd,” 
aldus Michael Josefus, Head of Production 
and Technology bij Halloren. “Elk systeem 
heeft een uitwerpmechanisme met een te-
rugtrekband, zodat een opening in de trans-
portband ontstaat en het verontreinigde pro-
duct verwijderd kan worden,” zegt hij. “Het 
juiste ontwerp van het transportbandsys-
teem is voor een dergelijke toepassing van 
cruciaal belang. METTLER TOLEDO heeft 
duidelijk heel veel ervaring op dit gebied.” 

De juiste inspectietechnologie kiezen
Uitgebreide informatie over de selectie van het juiste 

inspectiesysteem staat in onze white paper: 

Metaaldetectie, X-ray inspectie of allebei? De juiste keuze 

maken

Download de white paper 
 www.mt.com/x-ray-metal-bs

Data verzamelen voor compliance
De nieuwe metaaldetectors hebben de ou-
dere, minder efficiënte systemen vervan-
gen. Niet alleen garandeert de Profile een 
betrouwbare en probleemloze werking, ook 
biedt het systeem een uitgebreide functio-
naliteit voor databeheer. Alle kritieke pro-
cesdata, zoals prestatietests, instellingen en 
shift-logbestanden worden via een Ether-
net-aansluiting of op een USB-stick opge-
slagen voor een papierloze documentatie. 
Het is ook mogelijk om de data van de me-
taaldetectors via het interne netwerk van 
Halloren te bekijken.

 www.mt.com/metaldetection-bs



Meer informatie

www.mt.com/ind-bs

Mettler-Toledo GmbH
Industrial Division
CH-8606 Nänikon, Switzerland

Lokaal contactpersoon: www.mt.com/contacts

MTSI 30305000

Controleert u voldoende?
Of te veel?

Minimaliseer de risico’s en reduceer de kosten
• Optimaliseer uw routinematige tests voor gegarandeerde en consistente weegresultaten.
• Bespaar kosten door onnodige tests te elimineren. 
•	Profiteer	van	traceerbare	documentatie	met	testprocedures	en	-frequenties.

Verbeter de tests van uw weegsysteem
 www.mt.com/gwp-verification-bs

ISO9001 vereist dat alle weegapparatuur met specifieke intervallen gekalibreerd en geverifieerd moet wor-

den. Maar er wordt niet aangegeven hoe of hoe vaak moet worden getest. Onze GWP® Verification-service 

doet aanbevelingen voor tests op basis van uw procesvereisten.


