X-Ray Inspectie systemen

Diepgaande Inspectie

• Kwaliteit Diepgaande en nauwkeurige inspectie

• Innovatief patent voor vet inspectie sinds 1977

• Gebruiksgemak Eenvoudig te bedienen

• Detectie Metalen, botten, steen en glas

• Flexibel Snelle analyse van uw producten

• Analyse Kijkt door uw verpakking heen

• Ervaring toonaangevend sinds 1983

• Oplossing Inlijn inspectie met hoge snelheid

Vlees, Kip en vis

Bakkerij

De Xray inspectiesystemen van Sapphire detecteren graten en botten in
vis en kip producten. Sinds 1997 detecteren wij ook het vetgehalte in
vlees. Naast de diepgaande inspectie van contaminatie detecteert het
system ook metaal, aluminium, glas of plastics.

Kwaliteit in bakkerijen is gericht op uw product en de verpakking.
Inspectie van folie verpakkingen, metaal deeltjes, aluminium en non
metaal contaminatie met Xray systemen is noodzakelijk voor bakkerijen
met kwaliteits standaards.

Farmaceutische bedrijven

Convenience producten

Sapphire Xray inspectiesystemen zijn toonaangevend in de farmacie
branche. Inspectie van blisters, sachets en andere verpakkingen op
contaminatie maar ook op incomplete verpakkingen.

Xray systemen kunnen maaltijden, maaltijdcomponenten en andere
convenience producten inspecteren op missende componenten of het
bevestigen van de juiste samenstelling.

Bulk goederen

AGF

Bulk goederen zoals noten en gedroogde producten worden door ons
Xray systeem gedetecteerd op stenen en andere contaminaties. De grote
verpakkingen vanuit de wereld worden voor de verwerking door ons
systeem gecontroleerd.

Sapphire Xray Systemen inspecteert contaminatie welke kan voorkomen
in producten van het land zoals steen, glas en andere niet gewenste bij
producten. Voor, tijdens of na het verpakkingsproces kan het Xray system
ingezet worden voor potten, dozen, trays, karton of plastic verpakkingen.

Chocolade en snoep

Industrie producten

Gemetalliseerde folie, interieurs of blisters zijn gemeen goed voor deze
producten. Xray kan voor deze verpakkingen inspecteren op o.a. metaal
contaminatie en het aantal verpakkingen weergeven welke geïnspecteerd
zijn.

Defecten in plastic trays, Onderdelen en andere industriële producten
kunnen met hoog resolutie Xray opgespoord worden. Onze Xray systemen
kunnen in uw productie proces geïntegreerd worden zodat de kwaliteit
van uw producten gewaarborgd worden.

Verpakte food producten
Food verpakkingen zijn er in vele soorten en maten. Evenzoveel
materialen worden in de verpakkingen toegepast. Xray systemen van
Sapphire biedt voor de inspectie van deze verpakkingen de juiste
oplossing. Hiermee borgt u de kwaliteit en conformiteit van uw product.
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