
Trim 
Management 
System 
Fedtanalyse, sporing 
af forurenende stoffer 
og batchkontrol

• Effektiv analyse af ratioen mellem fedt/magert kød (Chemical Lean(CL)-ratio)  
• Sporing af forurenende stoffer
• Uafbrudt dataindsamling i realtid
• Fremstilling af partier med forudbestemt fedtprocent
• Total Trim Management-løsning

Tekniske specifikationer

Maks. individuelle produktdimensioner: 
Længde: 600 mm  
Vidde: 400 mm
Højde: 100 mm

Kapacitet: Op til 6 ton/time afhængig af den endelige partistørrelse. 

Partinøjagtighed   
– 25 kg kasse:

For et parti på 25 kg/220 pund til 100 kg/220 pund er nøjagtigheden   
+/- 2 % fra den forudbestemte CL i 95 % af tilfældene. Med andre ord: Hvis det 
forudbestemte CL-mål er 85 %, så er 95 % af partierne mellem CL83 og CL87.

Partinøjagtighed   
– partier i stor Dolav/komboer: 

For et parti på 100 kg/220 pund til 1000 kg/220 pund er nøjagtigheden   
+/- 1 % fra den forudbestemte CL i 95 % af tilfældene. Med andre ord: Hvis det 
forudbestemte CL-mål er 85 %, så er 95 % af partierne mellem CL84 og CL86.

Sporing af forurenende stoffer:  
(mindste dimensioner)

Ben: 5,0 mm 
Metal: 5,0 mm
Sten: 5,0 mm
Glas: 5,0 mm

Andre muligheder

Trim Management-systemet kan integreres med Marels Streamline-systemet til afbening og trimning.



Nå forudbestemt fedtprocent

Trim Management
Viden om den nøjagtige fedtprocent i indkommende produkter er  
værdifuldt, men at kontrollere hvad, der faktisk kommer ud af processen 
giver dig yderligere øget merværdi. Ved brug af Marvels klassificerings- og 
batching-teknologi fremstiller systemet forskellige partier med 
nøjagtig ratio mellem fedt/magert kød (CL) på baggrund af indkommende 
produkter og dine krav (fx 50/50, 75/25 og 80/20). 

Trim Management System 

Fedtanalyse 
Kernen i Trim Management-systemet er SensorX, som  
bruger røntgenteknologi til at scanne produktet. Dette gør det muligt 
for SensorX at spore tilstedeværelsen af sundhedsfarlige forurenende 
stoffer og afgøre kødets nøjagtige CL-ratio.

Produkter med sundhedsfarlige forurenende stoffer som ben, metal 
eller  glas fjernes fra processen gennem specificerede afvisningsporte.

Marels nye Trim Management-system er designet til at analysere trimmet okse- og 
svinekød for rationen mellem fedt/magert kød (CL-ratioen) og give dig muligheden 
for at kontrollere din trimning og opnå en forudbestemt fedt procent. 

Trimning overføres fra afbeningslinjen til tilførselsenheden. 2-4  
sorteringsoperatører klassificerer visuelt trimningen ved at placere 
trimningsstykkerne i en af de tilgængelige buffer-beholdere (fx fedt, 
medium, magert). Beholderne opsamler et parti på op til 5,5 kg, før 
produktet videreføres på SensørX-tilførelsesbånd.
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Ved at scanne kødet er SensorX i stand til at finde det partis 
nøjagtige CL og spore sundhedsskadelige forurenende stoffer 
indlejret i kødet. Innova indsamler data om CL og vægt til
kontrolleringsformål.
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Resultatet af hvert CL-mål sendes til klassificeringsenheden – og 
kødet sendes til den tildelte port for at lave et stort parti med den 
korrekte ratio mellem fedt/magert kød (CL) som specificeret af dig.  
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Innova-softwaren indsamler data i realtid om CL og afsluttende  
partivægt til fremstillingen af kasseetiketter. 
(Innova til fremstilling af kasseetiketter er valgfri)
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• Færre foræringer af  magert kød
• Færre klager, anmeldelser og omarbejdning
• Overlegen i sporing af forurenende stoffer
• Arbejdskraftbesparende 
• Forbedrer processen 


