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Produktinspektion på höjden 

 
På årets upplaga av Interpack står den helt nya modellen av RAYCON i fokus när tyska S+S ställer 

ut. Det expansiva sydtyska företaget S+S fortsätter utvidga programmet med nya innovativa 

modeller, vilket speglar marknadsutvecklingen och resultatet av ökade krav från konsumenter och 

kvalitetssystem. 

 

Den digitala röntgenteknik som används i produktinspektionssystemet RAYCON är den säkraste metoden 

för att hitta främmande föremål i förpackade varor. Den hittar både magnetiska och icke-magnetiska 

metaller, glas, keramik, sten, ben och vissa typer av plaster.  

Till skillnad från metalldetektorer kan produkter med aluminiumfolie eller metalliserad film inspekteras 

tillförlitligt. Förutom att detektera främmande föremål kan den också hitta andra avvikelser i form saknade 

eller deformerade produkter, klumpar, luftfickor samt registrera och avskilja över- och undervikt. 

 

Nyheten RAYCON 130/240, som premiärvisas på Interpack 8-14 maj, är framtagen för smala höga 

förpackningar såsom ståpåsar, yoghurt-bägare, Tetra-förpackningar etc.   

För optimal genomlysning anpassar sig röntgenkällan i höjdled till produktens höjd. Denna höjdjustering 

tillsammans med andra produktspecifika inställningar och avsyningsfunktioner sparas i produktminnet för 

att möjliggöra snabba produktbyten. Liksom tidigare modeller i RAYCON-serien sker alla inställningar via 

en användarvänlig pekskärm med tydliga ikoner och menyer på svenska.  

 

Därutöver kommer allt det senaste inom metalldetektering och magnetiska separatorer förevisas. S+S hittar 

man på Interpack i monter A90, hall 13, och representeras i Sverige av MOBERGS Processkontroll AB, 

040-6808060, www.produktinspektion.se. 

http://www.produktinspektion.se/
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Röntgendetektorn RAYCON 130/240 i utförande för höga och smala produkter. (Foto: S+S) 

 

     
Exempel på produkter lämpliga för nya röntgendetektorn RAYCON 130/240. (Foto: S+S) 

 

Mobergs i korthet: 

Mobergs Processkontroll AB levererar kompletta lösningar för detektering, sortering och avskiljning av 

metaller och andra främmande föremål i olika produkt- och materialflöden. 

Med komponenter och system från välkända europeiska tillverkare konstrueras och tillverkas 

kundanpassade lösningar för tillverknings-, process- och återvinningsindustrin. 

 

Texten får kopieras och användas fritt. Foto bifogas. 

 

Mer information 

MOBERGS Processkontroll AB, www.produktinspektion.se. 

Fredrik Moberg, e-post: fredrik@mobergs.com, tel: 040-6808061, mobil 0703-292020. 

http://www.produktinspektion.se/
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