
Betrouwbare en efficiënte systemen voor kwaliteitsbewuste bedrijven

Metaaldetectoren, Controlewegers en 
End-of-Line Systemen

• Kwaliteit Hoogwaardige en robuuste rvs-machines, made in Holland/ England
• Gebruiksgemak Eenvoudig te bedienen en zelfl erend
• Hygiënisch Ontworpen voor de voedingsmiddelenindustrie
• Innovatief Nieuwste technologieën
• Gegevens Data-analyse en opslagmogelijkheden
• Compact Combinatie Metaaldetector/Checkweger met uitwerpsysteem
• Totaaloplossingen Complete secondaire verpakking oplossingen



• Hoogste detectie capaciteit, het 
 magnetische veld omsluit het gehele 
 product
• Geschikt voor de meeste standaard 
 toepassingen
• Robuuste IP69K rvs-behuizing, stootvast en 
 waterdicht
• In vele formaten beschikbaar

• Checkweger en Metaaldetector Combinatie
• Ideaal voor hoge snelheid verpakkingslijnen  
 (tot 200 stuks/min)
• Weegcapaciteit tot 6.000 gram 
• Label inspectie module optioneel

• Simultane frequenties voor meer 
 detectiekracht
• Detecteert ultradunne 
 metaalverontreinigingen
• Robuuste IP69K rvs-behuizing, stootvast en  
 spuitwaterdicht
• In vele formaten beschikbaar

• Ruimtebesparend modulair ontwerp
• QA-rapporten en batchinformatie tijdens het  
 produceren direct beschikbaar
• Snelheid tot 100 pakken/min
• Weegbereik tot 6.000 gram
• Nauwkeurige e-weging met ijking

• Inspectiesysteem, ontworpen voor de
 voedingsindustrie
• Snelheid tot 100 stuks/min
• Nauwkeurige e-weging met ijking
• Weegcapaciteit tot 6.000 gram
• Uitwerpmodule met pneumatische pusher

• Voor verpakte vlees, kaas, kant-en-klaar 
 maaltijden en meer
• Productafmetingen tot 
 6 kg, 300(b) x 400(l) x 100(h) mm
• Snelheid tot 100 stuks/min
• Uitwerpmodule met pneumatische pusher
• Detecteert en verwijdert 100% van alle 
 afwijkende en verontreinigde producten 
 (o.a. bot, metaal, steen en glas)

• Transportband opstelling, ideaal voor 
 verpakte producten
• Modulair ontwerp met korte levertijd
• Hoogste Fortress detectiekracht
• Verschillende opties uitwerpsysteem als 
 pushen en blazen met de benodigde 
 sensoren zoals gevraagd voor BRC, IFS,  
 Tesco en M&S 

• Volgens de hoogste High Care/Food 
 Grade engineering standaards
• Voor hogere snelheden, tot 200 stuks/min
• Nauwkeurige e-weging met ijking
• Weegcapaciteit tot 6.000 gram
• Uitwerpmodule met drop down rejectband

• Voor verpakte vlees, kaas, kant-en-klaar 
 maaltijden en meer
• Productafmetingen tot 
 6 kg, 300(b) x 400(l) x 100(h) mm
• Snelheid tot 200 stuks/min
• Uitwerpmodule met drop down rejectband
• Software voorzien van alle COP
 (code of practice)- en productspecifi caties  
 voor controleprocedures

Fortress Stealth Metaaldetector

Sparc Ceberus Combi

Fortress Interceptor Metaaldetector

Sparc Raptor CheckwegerSparc Raptor Checkweger

Sparc Raptor XR X-Ray

Utraline Band Metaaldetector

Sparc Sentinel Checkweger

Sparc Apollo X-Ray
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