
Intelligent Sortering  
& Batching     

Scanvaegt Classic Grader 

Scanvaegt Classic Grader registrerer og kombinerer den individuelle vægt af ferske og frosne produkter og
sorterer derefter produkterne i portioner – med et absolut minimum give-away, hvilket skaber maksimalt 
udbytte og fortjeneste.

 

HURTIG VEJNING

MAKSIMAL THROUGHPUT 

HØJT UDBYTTE



Classic Graderens intelligente batching-algoritme holder styr på de 
forskellige produkters vægt og kombinerer dem ved høj hastighed 
til portioner med fast vægt eller portioner med minimal give-away 
– det øger udbyttet og fortjenesten.

Sorteringssystemet er den perfekte løsning til sortering til både 
vægt/størrelse samt batching med minimal overvægt. Systemet 
har et vejeområde fra 10 g-20 kg og håndterer både fersk og  
frosset skaldyr, fjerkræ og kød med vejehastigheder på op til  
240 stk./minut.

Classic Graderen har et robust, fleksibelt design med en lang række 
udsorteringsmetoder. Det gør det muligt for os at designe den 
allerbedste løsning til dine specifikke produktionsbehov, samtidig 
med at vi sikrer maksimalt throughput og minimalt footprint.

Sorteringssystemets gennemtestede funktionaliteter sikrer høj nø-
jagtighed, hurtig vejning og sortering samt en driftsikker, vandtæt 
konstruktion sammen med flere outputmuligheder. 

Systemet er brugervenligt og meget let at rengøre, så der kan 
opretholdes høje hygiejniske standarder.

En højere standard for sortering  
og batching

Options
• Infeed-, output- og pakkesystemer

• 316L rustfrit stål

• Vejebeholdere pr. output for optimal nøjagtighed ved  
    mindre produktvægt

• Etiketprinter

• Produktionsstyringssoftware

• MID-godkendelse i henhold til direktiv 2004/22 / EF
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Tekniske specifikationer

Programmer

Vejeområde 

Nøjagtighed

Maksimal hastighed

Konstruktion

Transportbånd

Tromlemotorer

Indikator

Lufttilførsel

Beskyttelse

Outputs

Software

999 tilpasningsbare programmer

10gr - 20kg

Skal specificeres afhængigt af vejeområdet

Op til 240 stykker/minut (afhængigt af produktstørrelse)

Rustfrit stål AISI 304 & 316 og FDA godkendt fødevareplast

Standard polyetengitter

Rustfrit stål, IP66 eller hygiejnisk motorreduktionsudstyr IP69K

M-Z2 med UTP-I / P-forbindelse 

6bar, kapacitet afhængigt af modellen

Belastningsceller beskytter mod mekanisk overbelastning, 

vandtæt IP68

Fra 1 til 24 Enkelt og dobbelt linje 

Autokalibrering og automatisk nul, smart batchesoftware


