
Geavanceerde inspectie: nieuwe M30 R-serie GC-
metaaldetectiesystemen van METTLER TOLEDO voor 

geavanceerde detectie van verontreinigingen  
Deze geavanceerde metaaldetectiesystemen zijn ontworpen om verontreinigingen te 

identificeren in allerlei verschillende toepassingen voor voedingsmiddelen, met behulp van de 
baanbrekende SENSE™-software die het gehele systeem op slimme wijze aanstuurt. 

 

Salford, Manchester, VK, 27 september 2021 – METTLER TOLEDO Productinspectie 
presenteert vandaag de nieuwste generatie metaaldetectiesystemen die een nieuwe 
dimensie aan de inspectie van voedingsmiddelen toevoegen: geavanceerde, digitale 
inspectie, speciaal ontworpen voor kleine en middelgrote fabrikanten en/of co-packers. 
Het modulaire ontwerp van het volledig geïntegreerde systeem kan te allen tijde worden 
aangepast aan de veranderende compliance- en productiviteitsvereisten. Hierdoor is de 
M30 R-serie GC een ideale metaaldetectie-oplossing op instapniveau voor producenten 
die hoge prestaties en een ingebouwde, toekomstvaste flexibiliteit weten te waarderen.  
 
Deze nieuwe metaaldetectiesystemen onderscheiden zich van de concurrentie door het 
digitale platform dat wordt aangedreven door de nieuwe, geavanceerde, SENSETM-
software. In combinatie met de slimme algoritmen bereiken deze instapmodellen een 
hoge gevoeligheid voor alle soorten metaalverontreinigingen, met een minimum aan 
foutieve uitworpen. Het innovatieve Dynamic Stability Control stabiliseert de hoofdsensor 
van de metaaldetector, als bescherming tegen storende ruis en trillingen uit de 
werkomgeving om de betrouwbaarheid te vergroten.  De instapmodellen van de M30 R-
serie GC-systemen hebben een modulair platform met standaard gestroomlijnde functies. 
Zowel de metaaldetector als de transportband kunnen eenvoudig een upgrade krijgen als 
de compliance- of productievereisten veranderen. Hierdoor profiteren producenten van 
lagere gebruikskosten en van apparatuur die langer meegaat, wat aansluit bij hun 
duurzaamheidsdoelstellingen.  
 
“SENSE™ is een ware revolutie op het gebied van metaaldetectie,” aldus Mike Bradley, 
Specialist Metaaldetectie van METTLER TOLEDO Productinspectie. “Net als een 
menselijk brein bestuurt deze software het neurale netwerk van deze digitale 
inspectiesystemen en van de geïntegreerde GC-serie transportbanden. De software 
regelt het gehele metaaldetectiesysteem op ongekende wijze, maakt beoordelingen en 
beslissingen, leert voortdurend en harmoniseert en optimaliseert elk aspect van de 
inspectietaak.”  
 
De M30 R-serie is de eerste productfamilie van METTLER TOLEDO Productinspectie die 
werd ontwikkeld rond de toonaangevende SENSE™-softwaretechnologie die de slimme 
en geavanceerde metaaldetectiefuncties voor mediumgrote producenten aanzienlijk 



verbetert. Dankzij het kleuren-touchscreen is de bediening eenvoudig, aangezien 
belangrijke taken toegankelijk zijn via het sneltoetsmenu. De lokalisatie op individueel 
gebruikersniveau met keuze uit 33 talen reduceert het risico op fouten en verbetert de 
productiviteit. De nieuwe metaaldetectiesystemen hebben een robuust, industrieel 
ontwerp en bieden drie beschermingsniveaus tegen binnendringend materiaal, van IP65 
tot IP69K, voor betrouwbare prestaties op de lange termijn in allerlei verschillende 
productieomgevingen. 
 
De M30 R-serie bestaat uit vier metaaldetectormodellen die zijn afgestemd op 
verschillende productie- en compliancebehoeften en budgetoverwegingen: 
 
 M31R StandardLine – voor een flexibele en betrouwbare inspectie in alle 

voedselsegmenten; afgestemde technologie met een hoge frequentie en eDrive 
voor een kogelgevoeligheid die tot 10% beter is dan die van oudere modellen 

 
 M33R PlusLine – verbeterde prestaties met afgestemde technologie met een zeer 

hoge frequentie en eDrive voor een kogelgevoeligheid die tot 20% beter is; ideaal 
voor droge toepassingen zoals mueslirepen, droge pasta, zoetwaren en snacks 

 
 M33RB PlusLine – verbeterde prestaties met afgestemde technologie met een 

zeer hoge frequentie, eDrive en een geoptimaliseerde kast/spoelgeometrie voor 
een kogelgevoeligheid die tot 30% beter is bij bulktoepassingen, zoals kratten met 
vlees en meelzakken van 25 kg 

 
 M34R PlusLine – verbeterde prestaties met Dual-Simultaneous Frequency en 

technologie voor onderdrukking van het productsignaal om de kogelgevoeligheid 
tot 25% te verbeteren en het aantal foutieve uitworpen bij natte of geleidende 
toepassingen te reduceren; ideaal voor natte, uitdagende en geleidende 
toepassingen, zoals vlees, gevogelte, zeevruchten, zuivel, producten met een 
hoog zoutgehalte en producten verpakt in gemetalliseerde folie 

 
De metaaldetectors kunnen worden uitgerust met allerlei verschillende 
transportbandsystemen, waaronder de onlangs verbeterde GC-serie systemen van 
METTLER TOLEDO. Dit modulaire transportbandsysteem omvat nu nieuwe functies, 
zoals een langere band, een optie van een niet-hol frame en een breder scala aan 
uitwerpmechanismen, waaronder een hoge zwaaiarm en een terugtrekband.  
 
“Verwerkers van voedingsmiddelen, fmcg-producenten en co-packers hebben altijd 
gedacht dat geavanceerde metaaldetectiefuncties veel geld kosten,” zegt Mike Bradley. 
“Met de introductie van onze M30 R-serie metaaldetectiesystemen is dat niet langer het 
geval. Ze kunnen nu tegen een aantrekkelijke prijs in een slim, digitaal 



metaaldetectiesysteem met zeer geavanceerde functies investeren. Ze profiteren niet 
alleen van een slimme inspectietechnologie, maar ook van de robuuste betrouwbaarheid 
waar METTLER TOLEDO bekend om staat. Bovendien kunnen ze er zeker van zijn dat 
hun investering toekomstbestendig is en aangepast kan worden aan hun eigen 
veranderende behoeften. Dit zal hun merkimago, processen en winst beschermen.” 
 
Klik hier voor meer informatie of ga naar www.mt.com/md-m30-rseries-pr 

Over METTLER TOLEDO 

METTLER TOLEDO is wereldwijd een toonaangevende leverancier van precisie-instrumenten en services. 
Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie in diverse marktsegmenten en is wereldwijd de marktleider op 
vele gebieden. METTLER TOLEDO is de grootste leverancier van weegsystemen en analytische 
instrumenten voor gebruik in laboratoria en inline metingen voor allerlei veeleisende industriële 
toepassingen en de productie van voedingsmiddelen. 

METTLER TOLEDO Productinspectie is een toonaangevende leverancier van geautomatiseerde 
inspectietechnologie. Deze divisie omvat de volgende merken: Safeline metaaldetectie en X-ray inspectie, 
Garvens en Hi-Speed Checkweighers alsook CI-Vision en PCE Track & Trace. De 
productinspectiesystemen verbeteren de procesefficiëntie van de producenten en garanderen compliance 
met de wet- en regelgeving. De systemen van METTLER TOLEDO garanderen een steeds hogere 
productkwaliteit, zodat niet alleen de consumenten, maar ook het merkimago van de producenten wordt 
beschermd. 

Voor meer informatie gaat u naar: http://www.mt.com/pi 
 
 

http://www.mt.com/md-m30-rseries-pr
about:blank

