
Sušené ovocie a zelenina sú pomerne populárne u spotrebiteľov a sú súčasťou zdravej  
výživy. Obsahujú prírodný ovocný cukor a sú tiež bohaté na vlákninu. Keďže ide o organický  
výrobok, vo väčšine prípadov prebieha jeho spracovanie v krajine pôvodu, surovina je 
tak importovaná priamo bez toho, aby boli kontrolované úrovne kontaminácie. Táto úloha  
prináleží výrobcovi – alebo najčastejšie zmluvnej baliarni v prípade maloobchodných  
reťazcov s vlastnými značkami.

Francúzska spoločnosť Calabas Industrie, ktorá sa špecializuje na logistiku, skladovanie  
a predovšetkým na zmluvné balenie sušeného ovocia a zeleniny, bola založená v roku 
2010. Odvtedy si získala dôveru svojich cenných zákazníkov. Spoločnosť sa zaväzuje nie 
iba zabezpečovať spoľahlivé, hygienické a bezpečné procesy a výrobky, dodáva tiež kvalitu.  

Calabas Industrie
Priame kontrolné váženie

Detekcia kovov

Röntgenová kontrola

Bezpečnosť bez kompromisov
Na sušené ovocie a zeleninu

Najmodernejšie priame kontrolné váženie a röntgenová 
technológia pre maximálnu bezpečnosť výrobkov 
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Zákazníci a spotrebitelia si môžu byť 
istí, že dostanú nekontaminované vý-
robky, ktoré zodpovedajú deklarova-
nej hmotnosti, v súlade s európskymi 
smernicami pre dokončené balenia.
 
S 10 000 000 výrobkami ročne bale-
nými na štyroch samostatných výrob-
ných linkách si spoločnosť Calabas 
Industrie nemôže dovoliť robiť žiadne  
kompromisy v kvalite alebo spo-
ľahlivosti vzhľadom na bezpečnosť  

potravín a metrologické požiadavky,  
pretože procesy musia byť v súlade  
s normami a nariadeniami. V novembri  
2016 získala spoločnosť Calabas  
Industrie certifikáciu podľa normy IFS,  
ktorá je zárukou bezpečnosti potravín.  
Spoločnosť odmietla robiť kompro-
misy pri výbere vhodných zariadení  
na kontrolu výrobkov. Po dôkladnej  
úvahe si zvolila ako partnera spoloč-
nosť METTLER TOLEDO.

Od poľa až po balenie  
– nič neunikne kontrole
Suroviny, ako napr. orechy, hrozienka,  
šošovica, fazuľa a cícer – nakúpené 
z globálnych zdrojov – sú čisté, keď 
prídu z poľa, nie však skontrolované  
na kontamináciu cudzími telesami.  
Poľnohospodárske spoločnosti  
zvyčajne nepreverujú, či ich výrobky 
neobsahujú cudzie telesá, ako napr. 
kov, kúsky dreva alebo kamienkov. 
Za túto úlohu vo všeobecnosti zodpo-
vedná zmluvná baliareň a je to aj v jej  
záujme. Baliarne musia zabezpečiť,  
aby spotrebitelia nikdy nedostali 
kontaminované výrobky, ktoré by im 
mohli akokoľvek uškodiť a ohroziť  
tak dobré meno značky.

Od svojho vzniku pred šiestimi rokmi  
sa spoločnosť spolieha na zariade-
nia firmy METTLER TOLEDO. Každá  
z troch výrobných liniek pracuje  
s dynamickými kontrolnými váhami 
najnovšej generácie a systémami na 
detekciu kovov. Na základe priesku-
mu spoľahlivých zariadení sme zvolili 
kombinované systémy od spoločnosti  
METTLER TOLEDO, pretože perfektne 
zodpovedali usporiadaniu linky. Tri zo  
štyroch liniek kombinujú vyspelú  
technológiu váženia v pohybe a de-
tekciu kovov na jednej platforme,  
kým štvrtá linka slúži predovšetkým 
na monitorovanie sušenej zeleniny.  
Znamenalo to, že bolo potrebné  
vychádzať z kombinácie kontrolných  
váh a systému na röntgenovú kontrolu. 

Kovové kontaminanty 
nemajú šancu
Opotrebovanie zberacích strojov ale-
bo výrobných zariadení môže mať za 
následok tvorbu jemných kovových 
častí, ako sú napr. kovové piliny,  
ktoré sa môžu dostať do sušeného 
ovocia a cez dodávateľský reťazec 
potenciálne až k spotrebiteľom. Tomu 
sa musí zabrániť všetkým možnými 
prostriedkami. Z tohto dôvodu po-
užíva spoločnosť Calabas Industrie  
vysokocitlivé detektory kovov od  

Vo väčšine prípadov sa surovina dodáva priamo zo zdroja. 

Aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobkov podľa smerníc IFS, kontrolujú na linkách  
nainštalované kritické kontrolné body (CCP) prítomnosť kovových kontaminantov  
vo všetkých balíkoch.  
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Dobré východisko pre budúcnosť – 
stála úroveň kvality je rozhodujúca
Zabezpečovanie a stála dokumentá-
cia konzistentnosti kvality pre aktuálne  
a budúce potravinárske normy sú 
rovnako dôležité pre súčasných,  
ako aj pre potenciálnych zákazníkov. 
Aby spoločnosť Calabas Industrie 
spĺňala túto požiadavku, vymeno-
vala manažéra kvality, ktorý neustá-
le monitorujte celý výrobný proces  
a zabezpečuje dodržiavanie smerníc 

linky a zvyšuje celkovú efektívnosť 
(OEE) baliacej linky. Množstvo 
ďalších mechanických možností  
poskytuje vysoký stupeň flexibility  
pre manipuláciu a monitorovanie  
ktoréhokoľvek typu balenia. Presná  
a vysokovýkonná vážiaca jednotka  
so širokým rozsahom váženia je vhod-
ná pre všetky výrobky spoločnosti  
Calabas Industrie. 

spoločnosti METTLER TOLEDO na 
kontrolu potenciálnej kontaminácie  
výrobkov kovmi pred počiatočným  
procesom balenia a odstránenie  
kontaminovaných výrobkov z výrob-
nej linky. 

Röntgenová technológia 
na maximálnu bezpečnosť
V prípade výrobkov, ktoré prichádzajú 
priamo z poľa, existuje vysoké riziko, 
že by mohli obsahovať rôzne druhy 
kontaminantov. Potenciálne široká  
škála cudzích telies, či už skla,  
dreva, kovov alebo kamienkov,  
znamená, že použitie systému  
röntgenovej kontroly je absolútnou 
nevyhnutnosťou. Každý z balených 
výrobkov prejde dôkladnou kontro-
lou. Kombinovaný systém röntgenu  
a kontrolných váh zaznamenáva  
a ukladá hodnoty všetkých dôleži-
tých parametrov procesu váženia  
a výsledný obrázok výrobku z rönt-
genovej kontroly. Operátor alebo  
kontrolór môže sledovať výsledok  
prostredníctvom jednoduchého  
softvérového rozhrania kombinova-
ného systému. V prípade kontaminá-
cie sú výrobky automaticky vyradené 
do záchytných nádob.

Súlad so smernicami pre 
dokončené balenia – odchýlky  
vo vážení nemajú šancu
Dynamické kontrolné váhy automa-
ticky zabezpečia, že všetky výrobky 
sa vážia podľa európskych smerníc  
pre predbalené výrobky. Ako pri  
kontaminovaných výrobkoch sa  
nevyhovujúce výrobky, ako napr.  
nedostatočne naplnené balenia, 
okamžite vyradia. Na výrobných 
linkách sa vyrába široká škála  
výrobkov s rozličnými typmi balenia.  
Vďaka výnimočne intuitívnemu sof-
tvérovému rozhraniu zariadenia 
na kontrolu výrobkov a jeho veľkej 
pamäti prednastavení výrobkov je 
možné okamžite vykonávať výme-
ny výrobkov. Okrem iných užitoč-
ných vlastností ukladá čas obsluhy  

Softvérové používateľské rozhranie kombinovaného systému zobrazuje tak výsledok váženia, 
ako aj röntgenovej kontroly. 

Všetky výrobky sú kontrolované, či spĺňajú Európske nariadenie o balení. 
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IFS ako súčasť programu riadenia 
kvality. Manažéra riadenia kvality  
podporujú pri plnení požiadaviek  
na bezpečnosť potravín merateľné  
riešenia na kontrolu výrobkov od  
spoločnosti METTLER TOLEDO.  
Overovanie súladu s prísnymi smer-
nicami pre bezpečnosť potravín  
pomáha spoločnost i  Calabas  
Industrie udržiavať si svoju povesť  
výnimočnej kvality. Zaisťuje sa tak  
trvalá úroveň bezpečnosti na všet-
kých stupňoch výroby. Každý zá-
sah do procesu a postupov kontrol-
ného váženia a detekcie kovov, ako 
aj činnosti röntgenovej jednotky sa  
preto protokoluje s časovou znám-
kou. Táto dokumentácia bez potreby  

papierovej formy s ochranou pred  
neoprávneným zásahom môže ušetriť  
veľa času tak zamestnancom, ako  
aj kontrolórom.

Na prvý pohľad
„Naše riadenie kvality zaisťuje, že 
naši spotrebitelia dostanú výrobky 
stálej kvality v súlade so smernicami  
IFS. Tieto dôležité preventívne  
opatrenia chránia spotrebiteľa, našu 
značku a značky našich zákazníkov.  
Snaha o bezpečnosť a najvyššiu  
kvalitu našich výrobkov bola určite 
jedným z dôvodov, prečo sme si zvolili  
lídra na trhu v oblasti riešení kontroly 
výrobkov“, hovorí Ludovic Baix, CEO 
spoločnosti Calabas Industrie. 

Baix dodáva, „Najdôležitejšie bolo, 
že žiadny z konkurentov spoločnosti  
METTLER TOLEDO nebol schopný 
predložiť odporúčanie, ktoré by počas  
výberového konania zodpovedalo  
našim požiadavkám na mieste. 
Pri našom výbere bol rozhodujúci 
priestorovo úsporný dizajn kombino-
vaných systémov, ktoré potrebujeme  
na detekciu cudzích telies, rýchla  
a bezproblémová integrácia do na-
šich liniek, ako aj kvalita služieb.  
Neľutujeme toto rozhodnutie ani päť  
rokov po založení spoločnosti. Z dô-
vodu organického rastu už plánuje-
me rozšíriť kapacitu liniek. Pri výbe-
re zariadení na kontrolu výrobkov by 
sme samozrejme ani v budúcnosti 
nerobili žiadne kompromisy.“

  www.mt.com/pi-calabas

Nevyhovujúce výrobky sú automaticky vyradené do záchytných nádob. Buď z dôvodu 
obsahu cudzích telies, ako drevo, plasty, kamienky alebo kovové kontaminanty, alebo 
zistených hmotnostných odchýlok. Kombinovaný systém METTLER TOLEDO spoľahlivo 
spracuje všetky typy vyradených výrobkov. 

Ďalší šťastný zákazník:  
p. Baix, CEO spoločnosti Calabas Industrie


