
SIŁA ROZWIĄZAŃ FOODMATE I INTRALOX  
POŁĄCZONYCH W JEDEN SYSTEM:  TRAYSORT

TraySort  został opracowany przez Foodmate i Intralox, aby ułatwić i usprawnić 

dystrybucję pakowanych produktów dla różnych klientów. Nowo opracowany system 

sortowania, pakowania i dystrybucji TRAYSORT ma na celu poprawę zarządzania 

pracą, zmniejszenie ilości pomyłek i zwiększenie przepustowości. Partnerstwo to łączy 

wysoko wydajną linię dzielenia wraz technologią InVision firmy Foodmate z bogatym 

doświadczeniem Intralox w zakresie logicznego układu przenośników i transporterów. 

Celem Foodmate i Intralox jest stworzenie efektywnego ośrodka dystrybucji produkcji 

przy wykorzystaniu nowoczesnej automatyki.

System został opracowany przez Foodmate i Intralox w celu ułatwienia dystrybucji 

produktów dla różnych klientów. TraySort ma za zadanie poprawę zarządzania 

produktem, zmniejszenie strat, wyeliminowanie pomyłek podczas pakowania i 

zwiększenie wydajności.

EFEKTYWNE PAKOWANIE PRODUKTU 
KOŃCOWEGO NA TACY

SYSTEM PAKOWANIA I DYSTRYBUCJI

TRAYSORT KONTROLA I DYSTRYBUCJA

TRAYSORT oferuje:  9 Doradztwo

 9 Zwiększoną produktywność

 9 Automatyczne rozpoznawanie produktów

 9 Lepszą obsługę produktu i optymalną prezentację

 9 Kryteria rozpoznawania produktu wyświetlane na  

ekranie dotykowym



Jak TRAYSORT zwiększa wydajność

TRAYSORT KONTROLA I DYSTRYBUCJA

99.4% 
Wydajność  

Systemu InVision

99.9% 
Dokładność 

Systemu

 9 Odpowiedni produkt jest kierowany do właściwego 
urządzenia pakującego ponownie, co pozwala 
zaoszczędzić koszty pracy i opakowań.

 9 Źle zapakowany produkt jest odrzucany przed 

zapakowaniem, co pozwala zaoszczędzić koszty pracy i 

opakowań.

 9 System może pracować zachowując niewielki 

dystans między tacami (6”), zwiększając tym samym 

przepustowość.
 9 TRAYSORT – podajnik delikatnie transportuje produkt 

do maszyny pakującej. Aktywny transporter Motion 
Multi Lane Sorter firmy Intralox jest szybki, delikatny i 
precyzyjny, dzięki czemu produkt jest stabilny na tacy i 
dobrze się prezentuje.

                                           oferuje system umożliwiający    
                             wybór zaprogramowanych kryteriów do  

                                      rozpoznawania produktu, takich jak:

TRAYSORT

 9 Kolor tacy

 9 Rozmiar tacy

 9 Ilość produktu

 9 Rodzaj produktu

 9 Orientacja na taśmie

 9 Wykrywanie ciał obcych

 9 Ułożenie produktu na tacy

 9 Wykrywanie nadmiaru produktu
 9 Wykrywanie przerw w podawaniu tacek

Wykorzystanie Systemu Pomiaru InVISION w Foodmate. System rozpoznaje i sortuje produkt zgodnie z wymaganiami klienta.

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