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CUSTOMER
CARE
Compliance
Η ομάδα τεχνικών μας γνωρίζει όλες τις
προδιαγραφές που χρειάζεται να τηρείτε, για

X-Ray
Inspection
Systems

να έχετε εξασφαλισμένη ποιότητα προϊόντος
και καλή σχέση με τον καταναλωτή.

Expertise
Οι τεχνικοί μας εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται
συνεχώς στα κεντρικά της Mettler-Toledo Safeline, για
να είναι η τεχνογνωσία μας απόλυτα εναρμονισμένη
με το επίπεδο τεχνολογίας Mettler-Toledo Safeline.

After Sales Support
Διασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη,
προσφέροντας ολοκληρωμένα συμβόλαια συντήρησης
με πολλαπλές δυνατότητες λύσεων, ώστε να μπορείτε

ACMON DATA S.A.

να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο την τεχνογνωσία
και την εμπειρία της ομάδας μας.

12 km National Road Athens-Lamia,
th

GR 14452, Metamorfosi | Greece
T +30 21061 05831, www.acmondata.com

A member of

Packaged Products

Η τεχνολογία X-Ray είναι η μοναδική
που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια
και την ποιότητα του προϊόντος στην
οποιαδήποτε μορφή του, υγρή,
στερεή, χύδην ή συσκευασμένη,
ανιχνεύοντας γυαλί, πλαστικό,
μέταλλο, πέτρες, οστό, ανεξαρτήτως
μεγέθους, σχήματος και θέσης.
Ταυτοχρόνως μπορεί να μετρήσει τη
μάζα, να εντοπίσει τυχόν ελάττωμα
στο προϊόν, να ελέγξει το επίπεδο
γεμίσματος κ.ά.

X33

X34

X36

Tall Rigid & Flexible Packaging, Cans and Glass

Γιατί X-Ray Mettler-Toledo Safeline
Υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης
Safety

Yψηλή ευαισθησία που μπορεί να φτάσει μέχρι και στον εντοπισμό
μεταλλικής πρόσμιξης μεγέθους 0.4mm και 1.5mm σε προσμίξεις γυαλιού
(Low Mineral Glass). Προσδίδει απαράμιλλη απόδοση στον εντοπισμό
ανεπιθύμητων προσμίξεων, διαθέτοντας το πιο εξελιγμένο software
ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας στον κόσμο.

X37 Series

Μείωση κόστους, χρόνου, ανθρώπινου λάθους
Ease of use

Ρυθμίζετε μία και μοναδική φορά το X-Ray, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου
χειροκίνητες ρυθμίσεις για κάθε νέο είδος, μειώνοντας το κόστος και τον
χρόνο παραγωγής, καθώς επίσης και το ανθρώπινο λάθος.

Bulk Products

Μόλις 0.05% false rejection
Waste
reduction

Οι ψευδείς απορρίψεις αγγίζουν μόλις το 0.05%, ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα της Mettler-Toledo Safeline το οποίο μειώνει τα δραματικά
κόστη παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και το O.E.E.
της γραμμής.

Αναγνωρισμένα οι καλύτεροι
Quality
control

H Acmon Data, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Mettler-Toledo Safeline,
η οποία είναι αποδεδειγμένα η κορυφαία εταιρία στην Τεχνολογία Ελέγχου
Ποιότητας διεθνώς, είναι η μόνη στην Ελλάδα που μπορεί να δώσει πιστοποίηση Performance Verification για όλα τα μηχανήματα Mettler-Toledo Safeline.

X33 Bulk

Pumped Products

Απαράμιλλη Τεχνολογία
High-end
tech

X36 Bulk

Loose-flow Products

Το επίπεδο λογισμικού που διαθέτει ένα X-ray Mettler-Toledo Safeline
είναι ιδιαίτερα υψηλό, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που εγγυώνται
την εξαιρετική ανίχνευση. Ανίχνευση ακόμα και σε απαιτητικές γραμμές
παραγωγής που φτάνουν ταχύτητες έως και 100m/min.

5 Χρόνια Εγγύηση
Reliability

H Mettler-Toledo Safeline είναι η μοναδική εταιρία στον κόσμο που
προσφέρει πενταετή εγγύηση στη γεννήτρια των συστημάτων X-Ray.

Quality
Protection

Productivity

X38

X39

