
Beskärings 
hanteringssystem

Fettanalys, detektering 
av främmande ämnen 
och batchkontroll

• Effektiv analys av fett/mager fett (CL) proportion i köttet
• Detektering av främmande ämnen
• Kontinuerlig kollektion av data i realtid
• Skapande av partier med mål fettprocent
• Total beskärings hanteringslösning

Teknisk data

De största enskilda produktdimensioner:
Längd: 600 mm
Bredd: 400 mm
Höjd: 100 mm

Genomflöde: Upp till 6 ton/timme beroende på den slutliga satsstorleken.

Satsens exakthet
-låda 25 kg:

För en 25 kg till 100 kg parti kommer noggrannheten vara +/- 2% från mål CL, 
i 95% av fallen. Med andra ord: om CL målet är 85% - då 95% av partierna är 
mellan CL 83 och CL 87.

Satsens exakthet
-satsning i stora dolavs / combos:

För en 100 kg till 1000 kg sats noggrannheten blir +/- 1% från målet CL nivå, i 
95% av fallen. Med andra ord: om CL målet är 85%, - 95% av partierna är mellan 
CL84 och CL 86.

Detektering av främmande ämnen:
(minsta mått)

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

Andra alternativ:

Beskärnings hanteringssystemet kan integreras med Marel StreamLine urbenings- och beskärnings systemet.



Rasvaprosentin tavoitteen saavuttaminen 

Hantering av beskäring
Att veta exakt fettprocent av inkommande produkt är värdefullt, men 
genom att kontrollera vad som faktiskt kommer ut ur processen kommer 
att ge ännu större mervärde. Använda Marvels klassificering och dosering 
teknik gör systemet olika satser av exakt fett/mager proportion (CL), 
baserat på inkommande produkter och på egna krav (t.ex. 50/50, 75/25 
och 80/20). 

Beskärings hanteringssystem

Fettanalys
Kärnan i beskärings hanteringssystemet är SensorX, som använder 
röntgenteknik för att skanna produkt. Detta gör det möjligt för SensorX 
att upptäcka förekomsten av farliga föroreningar och bestämma den 
exakta kemiska mängden av magert kött.

Produkter som innehåller farliga föroreningar såsom ben, metall eller glas 
avlägsnas från processen, genom angivna förkastnings grindar.

Marels nya beskärings hanteringssystem är utformat för att analysera nöt- 
och griskött beskäring för fett/mager proportion (Chemical Lean) och ge 
möjlighet att hantera beskäring och nå partiets mål fettprocent.

Beskäringen överförs från urbeningslinjen till inmatningsenheten. 2-4 
sorterings operatörer kontrollerar det visuellt genom att placera bitar 
i ett av de tillgängliga buffertkärl (t ex fett, medium, mager). Kärlen 
samlar ett parti upp till 5,5 kg innan produkten släpps på SensorX 
inmatningstransportör.
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Genom att skanna köttet kan SensorX hitta en exakt CL av satsen och 
upptäcka farliga föroreningar som finns inuti köttet. Innova samlar in 
data på CL och vikt för hanterings ändamål.
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Resultaten av varje CL mätning skickas till graderingsenheten - och 
köttet sänds till den tilldelade porten för att bilda en stor sats av 
rätt fett/mager proportion (CL), som man anger.

3
Programvaran Innova samlar data i realtid om CL och den slutliga 
satsvikten för produktion av etiketter för lådor. 
(Innova för märkning av låda är valfritt)
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• Mindre bortkastning av magra delar 
• Färre klagomål, krav och omarbetningar 
• Överlägsen detektering av främmande ämnen
• Besparing av arbete
• Förbättrad processflöde


