
Na zaistenie zhody s nemeckými smernicami pre dokončené balenia resp. balený tovar 
(FPVO) sa spoločnosť LUGATO GmbH & Co. KG rozhodla pre oficiálne overenú kontrolnú 
váhu METTLER TOLEDO XS40. Vďaka tomu dokáže spoločnosť zaručiť priebežnú kontrolu 
špecifikovanej menovitej hmotnosti a rýchly a plynulý postup procesov. 
 
Vo výrobnej linke na škárovaciu hmotu a lepidlo na obklady v stojacich vreciach zariadenie 
XS40 zaručí, že výrobný závod neopustí žiaden nesprávne naplnený produkt. Spoločnosť 
LUGATO tu využíva odolnosť tejto kontrolnej váhy v podmienkach neustáleho hromadenia 
prachu. Umožňuje to vysoko kvalitné utesnenie snímača zaťaženia a pohyblivých dielcov, akými 
sú valčekové ložiská vyraďovacieho zariadenia – výhody, ktoré sú k dispozícii už v štandardnej 
verzii. Vedúci výroby Dr. Klaus Weluda už v minulosti používal kontrolné váhy od spoločnosti 
METTLER TOLEDO, preto vedel o ich dlhej prevádzkovej životnosti a vysokej odolnosti. 

LUGATO
Spoľahlivé kontrolné váženie 
na predchádzanie prepĺňaniu 
v náročných prostrediach
Zhoda s obchodnými normami

Správna hmotnosť plnenia zaručená 
vďaka najnovšej technológii váženia
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Váženie stojacich vriec pomocou kontrolnej váhy XS40.
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Plošinová váha METTLER TOLEDO  
Vyradené produkty sa zberajú na 
valčekovom dopravníku, znova sa 
staticky manuálne odvážia a podľa 
potreby opätovne naplnia. Následne 
sa vrátia do radu produktov 
pred zariadením XS40 a znova 
absolvujú kontrolu. Výsledkom 
je eliminácia odpadu z produktov 
a prakticky nulové množstvo 
konečných vyradených produktov.

Efektívny postup triedenia 
Nedostatočne naplnené produkty 
mimo tolerancií nemeckých smerníc 
pre dokončené balenia (FPVO) 
sú spoľahlivo vyradené. Tento 
postup triedenia prebieha efektívne 
a jemne pomocou vyraďovača, 
ktorý opatrne prevráti nedostatočne 
naplnené vrece nabok. 
 

Jednoduchšie používanie 
Váhový terminál sa nachádza 
na praktickom a ľahko prístupnom 
mieste: riadiaca skrinka na 
stene s váhovým terminálom 
nainštalovaným na jej hornej 
strane umožňuje rýchle a bezpečné 
používanie, ako napríklad zmenu 
produktu, vďaka čomu môže 
spoločnosť prejsť na iné položky 
mimoriadne jednoducho. 

Optimálne využitie priestoru 
na výrobnej linke
Ďalším dôležitým aspektom pre 
spoločnosť LUGATO bola skutočnosť, 
že systém zaberie vo výrobnej linke 
len minimum priestoru. Vďaka 
svojmu modulárnemu dizajnu 
sa zariadenie XS40 jednoducho 
integrovalo so samostatnou riadiacou 
skrinkou, na ktorej bol nainštalovaný 
aj váhový terminál. Priamo do 
výrobnej linky sa nainštalovala 
len vážiaca jednotka, čím sa ušetril 
drahocenný priestor.

100-percentná kontrola
Vďaka zariadeniu XS40 sa 
spoločnosť LUGATO môže 
spoľahnúť na to, že sa monitoruje 
každý jeden produkt. Neodošlú 
sa žiadne nesprávne naplnené 
balenia, ako tomu niekedy býva 
pri využívaní prístupu náhodných 
kontrol. Výsledkom je vyššia dôvera 
spotrebiteľov v produkt a značku 
výrobcu a súčasne sa zaisťuje 
zhoda s obchodnými požiadavkami. 
Automatizovaný proces navyše 
spoločnosti umožňuje lepšie 
využívať svoje zdroje. 

  Ďalšie informácie:

 www.mt.com/lugato

„Sme mimoriadne spokojní 
s kvalitou produktov od 
spoločnosti METTLER TOLEDO 
a s technickými službami 
podpory zákazníkov, ktoré 
nám poskytuje posledných 
20 rokov.“
Dr. Klaus D. Weluda, vedúci výroby




