ROZWIĄZANIA W PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI
SORTOWANIE DROBIU NA MIARĘ XXI WIEKU

POTĘGA ROZWIĄZAŃ STEROWANIA PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ
PRZYGOTOWANYCH PRZEZ FOODMATE I CHICKSORT
Foodmate i ChickSort przedstawiają nową generację systemów
kontroli produkcji, sortowania i dystrybucji. ChickSort 3.0 to najbardziej
zaawansowane,

przyjazne

dla

użytkownika

oprogramowanie

do klasyfikacji i dystrybucji dostępne obecnie na rynku, które
bezproblemowo można zintegrować z liniami dzielenia OPTI FLOW
firmy Foodmate. ChickSort 3.0 pozwala osiągnąć wysoki poziom kontroli
i informacji bez konieczności zakupu nowego kompletnego systemu
do pakowania. Systemy można zintegrować z dowolną istniejącą linią.

SYSTEM OPERACYJNY CHICKSORT 3.0
Wykorzystując prosty interfejs graficzny, ChickSort 3.0 oddaje całą kontrolę nad produkcją w ręce użytkownika.
Zapewnia, że każdy element każdego kurczaka zostanie poprawnie „zaksięgowany”. Dzięki zaawansowanemu panelowi
sterowania, który wyświetla status procesu w czasie rzeczywistym, kierownictwo jest w stanie jednym rzutem oka
ocenić stan zaawansowania produkcji. Dzieląc sterowanie procesem produkcji na trzy odrębne obszary (cała tuszka,
przednia połowa i tylna połowa) ChickSort 3.0 pozwala na maksymalną elastyczność procesu. Nowi użytkownicy na
pewno skorzystają z zaawansowanych możliwości kontroli procesu oferowanych przez ChickSort 3.0.

PANEL STEROWANIA CHICKSORT 3.0
Zaawansowany panel pokazuje w skrócie:
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Aktualną produkcję
Prędkość linii
Łączną produkcję
Wykres całkowitej produkcji
Wykres klas jakości
Wykres produkcji poszczególnych linii
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Średnią wagę tuszki
Rozpiętość wagową tuszek
Indywidualne prędkości linii
Wydajność zawieszania
Pozycję strzemienia wzorcowego
Wydajność zawieszania na linię i łączną.

ChickSort 3.0 został zaprojektowany do obsługi linii dzielenia firmy Foodmate.
Dzięki intuicyjnemu interfejsowi opartemu na grafice ChickSort 3.0 jest idealny do
kontrolowania dystrybucji i procesu dzieleniem całej tuszki. Aby uczynić ChickSort 3.0
jednym z najbardziej zaawansowanych systemów sterowania, uprościliśmy wiele funkcji.
Długotrwałe korzystanie z ChickSort 2.0 doprowadziło nas do prostego wniosku: Mniej
znaczy więcej! Mimo że ChickSort 3.0 posiada wiele najnowocześniejszych funkcji, są
one proste w użyciu i oparte na grafice, dlatego system jest praktycznie bezproblemowy,
łatwy do zrozumienia i użytkowania.

WYKRYWANE NIEPRAWIDŁOWOŚĆI:

9 Uszkodzenia skóry

9 Odparzenia łap

9 Zawieszenie tuszki za 1 nogę

9 Plamy żółci

9 Rozmiar

9 Siniaki

9 Złamane skrzydła

9 Pióra

9 Brakujące elementy		

9 Organy

9 Długość łapy

9 Brakujące strzemiona

Robimy to w prosty sposób.
Ty zamieniasz to w zysk.
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