
METTLER TOLEDO levert Track & Trace-functies en verbetert de 
kwaliteitscontrole met nieuwe, geïntegreerde Mark & Verify-systemen. 

De nieuwe T51 en T61 Integrated Mark & Verify-systemen en -software zijn deel van 
het Track & Trace-portfolio, voor de onmiddellijk verificatie van codes voor meer 
nauwkeurigheid en minder productverspilling bij de productie van farmaceutica, 

voedingsmiddelen, enz. 

 

Giessen, Duitsland, 17 januari 2022 – METTLER TOLEDO PCE presenteert vandaag 

de nieuwe Integrated Mark & Verify-systemen en -software waarmee producenten van 

farmaceutica aan de steeds strengere productveiligheids- en compliancevereisten 

kunnen voldoen door een eenvoudig integreerbare codemarkerings- en verificatiefunctie 

aan hun productielijnen toe te voegen. Deze functies helpen ook producenten in andere 

industrieën die aan de toenemende vraag naar traceerbaarheid van hun producten 

moeten voldoen. Voorbeelden zijn niet alleen voedingsmiddelen en dranken waarvan de 

productkwaliteit van essentieel belang is voor de gezondheid en veiligheid van de 

consumenten, maar ook kleding, cosmetica en petrochemicaliën die in toenemende mate 

geplaagd worden door namaakproducten.  

Mark & Verify-systemen maken het mogelijk om 1D- en 2D-codes en alfanumerieke tekst 

te printen en te verifiëren voor de nauwkeurige identificatie van individuele producten 

(serialisatie) en van producten die in verzenddozen of pallets zijn samengebundeld 

(aggregatie). Behalve deze referentiecontroles kunnen de geïntegreerde smart camera's 

aanwezigheids- en kwaliteitscontroles uitvoeren. Ze verifiëren de aanwezigheid van de 

verplichte etiketten en informatie, en de kwaliteit van deze afdrukken en etiketten. Ook 

controleren ze op beschadigde etiketten en inktvlekken. 

In een groot aantal industrieën, van farmaceutica tot voedingsmiddelen, worden de 

producenten verplicht gesteld om hun individuele producten door de gehele productie en 

supply chain te traceren. Dit maakt het veel eenvoudiger om doelgerichte product recalls 

uit te voeren wanneer die nodig zijn, en wordt ook de productveiligheid aanzienlijk 

verbeterd. De nieuwe Integrated Mark & Verify-systemen stellen producenten in staat om 

deze functies naadloos in hun bestaande productielijnen te integreren met een minimum 

aan productieverstoring voor de installatie. De nieuwe systemen zijn: 



 T51 Integrated Mark & Verify: geschikt voor de inspectie van georiënteerde 

codes op verpakkingen, etiketten, verzenddozen en pallets, met een eenvoudige 

integratie in productielijnen of verpakkingsapparatuur en een probleemloze 

aansluiting op bestaande printers. Geschikt voor meerdere sensors, zoals smart 

camera's en diverse scanners voor aanwezigheids-, kwaliteits- en 

referentiecontroles. Ondersteunt een doorvoer tot 300 ppm. Voldoet aan de Good 

Manufacturing Practice (GMP)-vereisten en is eenvoudig upgradebaar naar een 

serialisatiesysteem.  

 

 T61 Integrated 360 Mark & Verify: ideaal voor de inspectie van ronde 

verpakkingen, zoals flessen en flacons met een maximale hoogte van 230 mm en 

een breedte van 6-110 mm; maakt gebruik van zes beeldsensors voor een 

complete afbeelding van 360o. De inspectiekop wordt geïnstalleerd boven de 

transportbanden, in nieuwe apparatuur of op een standalone frame met minimale 

ruimtevereisten. Bovendien wordt het systeem eenvoudig geïntegreerd met 

bestaande printers voor de uitvoering van aanwezigheids-, kwaliteits- en 

referentiecontroles. Ondersteunt een doorvoer tot 500 ppm. Ook dit systeem 

voldoet aan de GMP-vereisten en kan een upgrade krijgen naar een 

serialisatiesysteem.  

 

 PCE Line Manager – Mark & Verify: vooraf geïnstalleerde software voor 

alomvattend kwaliteitscontrolemanagement indien gebruikt samen met de Mark & 

Verify-systemen van METTLER TOLEDO. Ideaal voor aanwezigheids-, kwaliteits- 

en referentiecontroles en de uitvoering van diverse inspecties van bijv. codes, 

etiketten, doordrukverpakkingen en tekst. Voor een toekomstbestendige oplossing 

kan deze software een upgrade krijgen naar PLM Serialization of PLM Aggregation 

zodra dat nodig is. Hierdoor profiteren de gebruikers van een bekende, intuïtieve 

software-interface waarmee ze alle track & trace-processen kunnen uitvoeren.  

“Producenten in de farmaceutische industrie zijn bekend met de Track & Trace-vereisten. 

Nu moeten ook steeds meer producenten in andere industrieën hun producten 

serialiseren voor verificatie in de gehele supply chain,” aldus Andreas Bechthold, General 



Manager van METTLER TOLEDO PCE. “De meeste bedrijven in al deze segmenten 

hebben aangepaste Mark & Verify-systemen nodig die in de bestaande 

productieprocessen en verpakkingsapparatuur moeten worden ingebouwd. De nieuwe 

T51 and T61 Integrated Mark & Verify-systemen en -software leveren deze functies 

zonder een volledige technische reorganisatie van de verpakkingslijnen. Ze bieden de 

klanten ook extra kwaliteitsborgingsfuncties voor de nauwkeurige verificatie van data, 

minder productverspilling en minimalisatie van het risico op een product recall."  

Behalve de Mark & Verify-systemen is nu ook een nieuw, handmatig multi-

aggregatiesysteem verkrijgbaar voor de aggregatie van geserialiseerde verpakkingen in 

verzenddozen en pallets.  

 

 De T16 Manual Multi-Aggregation omvat niet alleen een camera met hoge 

resolutie die automatisch focust, maar ook geavanceerde software-algoritmen die 

de productcodes op geserialiseerde verpakkingen verzamelen en verifiëren en 

deze codes met één druk op de knop aan de aggregatie-hiërarchie toevoegen. 

Dankzij de geavanceerde camera met hoge resolutie levert de T16 een groot 

gezichtsveld (600 x 400 mm) en uitgebreide beeldvormingsfuncties voor het 

registreren van elke individuele verpakkingscode. De camera kan ook grafische 

afbeeldingen op etiketten inspecteren als extra kwaliteitsborging. 

METTLER TOLEDO PCE kondigt niet alleen de introductie van deze nieuwe systemen 

voor markering, verificatie en aggregatie aan, maar ook een herstructurering van het 

gehele Track & Trace-portfolio. De productnamen zijn gewijzigd, zodat het eenvoudiger 

is geworden om de juiste oplossing te identificeren, aangezien er veel handmatige, 

geautomatiseerde, geïntegreerde en 360-systemen bestaan. Ook wordt het eenvoudiger 

om een onderscheid te maken tussen systemen voor markering & verificatie, serialisatie, 

aggregatie en multi-aggregatie. Bovendien werd het Track & Trace-gedeelte van de 

website van METTLER TOLEDO gereorganiseerd op basis van deze nieuwe structuur, 

met een eenvoudigere navigatie die de gebruikerservaring verbetert en de technische 

informatie toegankelijker maakt voor bestaande en potentiële klanten.  



Bechthold zegt: “Ons geherstructureerde Track & Trace-portfolio maakt het voor klanten 

veel eenvoudiger om de juiste oplossing voor hun vereisten te identificeren. Ook staat 

onze nieuwe website vol handige informatie waar onze klanten van kunnen profiteren. 

Het maakt niet uit of ze farmaceutische of andere producten maken waarvoor steeds 

meer Track & Trace-vereisten gelden, nu kunnen ze sneller en eenvoudiger dan ooit de 

juiste oplossing voor hun traceerbaarheidsbehoeften vinden, dankzij ons uitgebreide en 

gerenoveerde online productassortiment."  

Voor meer informatie gaat u naar www.mt.com/pi-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 opgebouwd en is wereldwijd de marktleider op vele 

gebieden. METTLER TOLEDO is de grootste leverancier van weegsystemen en analytische instrumenten voor 

gebruik in laboratoria. Bovendien levert METTLER TOLEDO oplossingen voor inline metingen voor allerlei 

veeleisende industriële en food productieprocessen. 

De divisie Productinspectie van METTLER TOLEDO is toonaangevend op het gebied 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 www.mt.com/pi-pr 
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