
Pressemeddelelse: medier inden for fødevarer og emballering 

 

METTLER TOLEDO sætter nye standarder for hastighed og 

præcision inden for kontrolvejning med den nye 

vejecelleteknologi FlashCell™ 

Den nye generation af EMFR-vejecelleteknologien*, som METTLER TOLEDO har udviklet, er 

hurtigere og mere præcis end tidligere vejeceller, hvilket opfylder den voksende efterspørgsel 

efter hurtigere gennemløb, højere vejepræcision og mindre fodaftryk på linjerne. 

 

Giesen, Tyskland, 7. juni 2021 – C-serien af kontrolvejningssystemer fra METTLER 

TOLEDO Product Inspection sætter nye standarder for hastighed og præcision ved at 

tage ny vejecelleteknologi i brug, som sætter systemerne i stand til at levere 

brancheførende gennemløbshastigheder. FlashCell™-vejecellerne vejer fødevarer ved 

hastigheder på op til 800 pakker i minuttet med en præcision, der overgår kravene i 

måleinstrumentdirektivet (MID). FlashCell™-serien består af tre forskellige typer 

vejecelle, så fødevareproducenter afhængigt af den konkrete type produkter kan vælge 

den mest optimale vejecelle, der kan veje alle produkter på op til 10 kg præcist og 

pålideligt. Brugere af METTLER TOLEDOs C-serie af checkvejere kan nu få produkterne 

hurtigere igennem og reducere den mængde produkt, der foræres væk, ved hjælp af 

mere præcis vejning. Producenterne vil også nyde godt af kontrolvejningssystemets 

mindre fodaftryk, der gør det nemmere at få plads til det på den begrænsede plads på 

fabriksgulvet. 

 

Præstationsparametrene er allerede dokumenteret, for METTLER TOLEDO har 

gennemført omfattende test, der sammenligner de nye FlashCell™-vejeceller med de 

nuværende EMFR-vejeceller, og installeret den nye vejecelleteknologi hos kunder. Ved 

hjælp af disse tests og installationer har checkvejere med FlashCell™-vejeceller f.eks. 

demonstreret evnen til at opnå gennemløbshastigheder på op til 800 pakker i minuttet og 

en 40 % bedre standardafvigelse, hvilket ligger inden for MID-kravene for en myslibar på 

35 g. 

 

”FlashCell™-teknologien repræsenterer en væsentlig yderligere forbedring af de allerede 

fleksible checkvejere i C-serien, hvilket giver kunderne mulighed for at forbedre 

produktiviteten betydeligt, samtidig med at præcisionen maksimeres i overensstemmelse 

med deres behov,” udtaler Frank Borrmann, Market Manager hos METTLER TOLEDO 

Product Inspection.  

 

https://www.mt.com/gb/en/home/products/Product-Inspection_1.html
https://www.mt.com/gb/en/home/products/Product-Inspection_1.html


Borrmann fortsætter: ”I vore dages marked skal fødevareproducenter kunne reagere 

hurtigt og kompetent på trends i hastig forandring, herunder ændringer i produkttype, -

form og -vægt. Ved at investere i en checkvejer fra METTLER TOLEDO med FlashCell™-

vejecelleteknologi vil producenterne få et fleksibelt og fremtidssikret system, hvor hver 

enkelt komponent kan tilpasses til fremtidige behov.” 

 

Blandt de produktivitetsforbedringer, som METTLER TOLEDOs FlashCell™-

vejecelleteknologi leverer, kan nævnes: 

 

 Hurtigere gennemløb 

Denne nye generation af vejecelleteknologi understøtter kortere måletider, hvilket 

muliggør produktgennemløb på op til 800 pakker i minuttet uden at gå på kompromis 

med hverken vejenøjagtighed eller den driftsmæssige præstation. På den måde er 

checkvejerne i C-serien med FlashCell™-teknologi med til at hæve produktiviteten. 

 

 Større præcision 

FlashCell™-teknologien leverer vejeresultater med en standardafvigelse, der er op til 

fire gange lavere end den foregående generation af vejeceller. Det bidrager til at 

reducere overfyldning og dermed den mængde produkt, der foræres væk. Efterlevelse 

af myndighedskrav som EU's MID kan opnås ved endnu højere 

gennemløbshastigheder.  

 

 Mindre fodaftryk 

FlashCell™ præsterer kortere måletider og højere hastigheder. Derfor kan 

vejetransportøren gøres kortere, idet langsommere båndhastigheder hjælper med at 

forøge stabiliteten i forbindelse med produkthåndtering og muliggør kortere 

udløbstransportører og produktopsamlingsområder. Checkvejerens samlede længde 

kan reduceres med op til 24 %. 

 

METTLER TOLEDO har gennemprøvet erfaring med at udvikle vejeteknologier til 

forskellige brancher og anvendelser fra laboratorievægte, der kan registrere vægte på 

ned til 0,1 mikrogram, til jernbanevægte, som kan veje op til 120 tons. Dette brede 

anvendelsesområde betyder, at virksomhedens vejeteknologi løbende videreudvikles og 

testes, hvilket sikrer, at det altid er en stabil og sikker platform af høj kvalitet. Med den 

nye FlashCell™-vejecelleteknologi tilbyder virksomheden fødevare- og 

emballeringsindustrien en kæmpe fordel inden for vejepræcision og ydeevne.  

 

 



Mere information findes på http://www.mt.com/pi-precision-weighing 

*EMFR: Electro-Magnetic Force Restoration – EMFR-vejeceller kan sammenlignes med strain gauge-
vejeceller derved, at de ligesom moderne strain gauge-vejeceller er afhængige af mikroprocessorer til 
styring, men i modsætning til strain gauge-vejeceller har de højere temperaturstabilitet. EMFR-vejeceller 
er intelligente sensorer, som enten kan kontrollere eller kompensere for faktorer, der kan påvirke 
vejeresultaterne. Ligesom med strain gauge-vejeceller filtreres faktorer som vibrationer ud ved hjælp af 
softwarealgoritmer, selv om der dog foretages justeringer pga. forskellene i, hvordan EMFR-vejecellerne 
fungerer. 

 

Om METTLER TOLEDO 

METTLER TOLEDO er en førende global producent af præcisionsinstrumenter og en tjenesteudbyder. 
Virksomheden rangerer højt inden for en række markedssegmenter og er global markedsleder inden for 
mange områder. METTLER TOLEDO er den største udbyder af vejningssystemer og analyseinstrumenter 
til brug i laboratorier og til in-line måling i krævende industrielle og fødevareproduktionsprocesser. 

Produktinspektionsafdelingen af METTLER TOLEDO er en af de førende udbydere inden for automatiseret 
kontrolteknologi. Afdelingen omfatter følgende brands: Safeline metal- og røntgeninspektion, Garvens og 
Hi-Speed checkvejere samt CI Vision og PCE Track & Trace. Produktinspektionsløsningerne forbedrer 
producenters proceseffektivitet og hjælper dem med at overholde branchestandarder og bestemmelser. 
METTLER TOLEDOs systemer sikrer konstant højere produktkvalitet og hjælper med at beskytte såvel 
forbrugerne som producenternes omdømme og deres produkter og varemærker. 

For flere oplysninger bedes du besøge: http://www.mt.com/pi 
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