
Trimbeheersysteem

Vetanalyse, opsporen van 
vervuilende bestanddelen 
en batchcontrole

•	Efficiënte	analyse	van	vet/mager	(CL)	verhouding	in	vlees
• Opsporen van vervuilende bestanddelen
•	Continue	gegevensverzameling	in	real-time
•	Creatie	van	batches	met	een	doelvetgehalte
•	Volledige	oplossing	voor	trimbeheer

Technische specificaties

Max. individuele afmetingen van het product:
Lengte: 600 mm
Breedte: 400 mm
Hoogte: 100 mm

Doorvoer: Tot 6 ton/uur afhankelijk van de uiteindelijke batchgrootte.

Nauwkeurigheid van de batch
– krat van 25 kg:

Voor een krat van 25 Kg/55 lbs tot 100 Kg/220 lbs bedraagt de nauwkeurigheid 
van de batch +/- 2% van het doel-CL in 95% van de gevallen. Met andere 
woorden: als het doel-CL 85% bedraagt, bevinden zich 95% van de batches 
tussen CL83 en CL87.

Nauwkeurigheid van de batch
– batches in grote dolavs / combos:

Voor een krat van 100 Kg/220 lbs tot 1000 Kg/2200 lbs bedraagt de 
nauwkeurigheid van de batch +/- 1% van het doel-CL in 95% van de gevallen.
Met andere woorden: als het doel-CL 85% bedraagt, bevinden zich 95% van de 
batches tussen CL84 en CL86.

Opsporen van vervuilende bestanddelen: 
(kleinste afmetingen)

Botten: 5,0 mm
Metaal: 5,0 mm
Steen: 5,0 mm
Glas: 5,0 mm

Andere opties

Het trimbeheersysteem kan geïntegreerd worden in het Streamline ontbenings- & trimsysteem van Marel.



Het doelvetgehalte bereiken

Trimbeheer
Het exacte vetgehalte van het geleverde product kennen is waardevol. 
Controle uitvoeren op het uiteindelijke resultaat van het proces zorgt 
echter voor nog meer toegevoegde waarde. Door gebruik te maken 
van de beoordelings- en batchingtechnologie van Marel creëert het 
systeem verschillende batches met een precieze vet/mager-verhouding 
(CL) op basis van de geleverde producten en uw vereisten (bv. 50/50, 
75/25 en 80/20).

Trimbeheersysteem

Vetanalyse
De kern van het trimbeheersysteem is de SensorX die gebruik maakt van 
röntgentechnologie om het product te scannen. Hierdoor kan de SensorX 
gevaarlijke, vervuilende bestanddelen opsporen en de precieze chemical 
lean-verhouding van het vlees bepalen.

Producten met gevaarlijke, vervuilende bestanddelen zoals bot, metaal of 
glas worden voor de start van het proces verwijderd via speciale poorten.

Het	nieuwe	trimbeheersysteem	van	Marel	is	ontworpen	om	de	vet/mager-
verhouding	van	runds-	en	varkensvlees	te	analyseren	(chemical	lean)	,	uw	
trim	te	beheren	en	het	doelvetgehalte	voor	de	batch	te	bereiken.

De trim wordt van de uitbeenlijn naar de invoerunit gebracht. 2-4 
sorteeroperatoren beoordelen de trim visueel door de trimstukken 
in een van de beschikbare bufferbakken te plaatsen (bv. vet, medium, 
mager). De bakken verzamelen een batch van 5,5 kg alvorens het 
product op de invoerband van de SensorX te plaatsen.
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Door het vlees te scannen kan de SensorX accuraat de CL van de 
batch bepalen en vervuilende bestanddelen in het vlees opsporen. 
Innova verzamelt gegevens over de CL en het gewicht voor 
beheerdoeleinden.
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De resultaten van de CL-meting worden naar de beoordelingsunit
gestuurd en het vlees wordt naar de juiste poort gestuurd om een 
grote batch met de juiste vet/mager-verhouding (CL) te vormen.
Dit bepaalt u zelf.
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De Innova-software verzamelt real-time informatie over de CL 
en het uiteindelijke gewicht van batch voor de productie van 
verpakkingsetiketten.
(Innova voor verpakkingsetiketten is optioneel)
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•	Minder	verlies	van	mager	vlees
•	Minder	klachten,	claims	en	herwerking
• Superieur in het opsporen van vervuilende bestanddelen
•	Besparing	op	werkuren	
• Verbeterd procesverloop


