
Tổng quát Giải Pháp Toàn Diện Trong Dây Chuyền Sản Xuất

Ÿ Hiện nay, các tiêu chuẩn an toàn ngày càng gắt gao liên 
quan đến chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đảm 
bảo đầu ra cho chất lượng sản phẩm cần đòi hỏi sự cộng 
hưởng tuyệt đối của rất nhiều yếu tố, trong đó công nghệ 
máy móc và dây chuyền kiểm tra sản phẩm như kim loại, tạp 
chất đóng vai trò không hề nhỏ. 

Ÿ Bên cạnh đó các sản phẩm đến tay khách hàng phải được 
đồng nhất trên mỗi sản phẩm về cân nặng và barcode, logo 
nhận diện thương hiệu phải chuẩn xác

Để tránh tình trạng đó V.M.S xin được giới thiệu đến Quý khách hàng các thiết bị máy móc tiên tiến – hiện đại 
để quý khách hiểu rõ và có sự đầu tư đúng đắn nhất.

CAMERA KIỂM TRA

DÒ KIM LOẠI - DỊ VẬT,
KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG
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Eagle Vision

MÁY X-RAY & DÒ KIM LOẠI SQUAREMÁY X-RAY & DÒ KIM LOẠI SQUARE

CAMERA KIẺM TRA EAGLE VISIONCAMERA KIỂM TRA EAGLE VISION

MÁY CÂN KIỂM TRỌNG LƯỢNG TỊNH INTECHMÁY CÂN KIỂM TRỌNG LƯỢNG TỊNH INTECH

NHÓM MÁY KIỂM TRA

Kiểm tra chuẩn xác tính đồng bộ trên mọi sản phẩm
Đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong mỗi sản phẩm

Ÿ Với công nghệ tiên tiến hiện nay, thì những máy móc cũ và kém chất lượng sẽ rất khó lòng đảm bảo được 
sản phẩm của bạn sẽ đạt chất lượng và sẽ dần mất đi lợi thế cạnh tranh trên thị trường.



Máy Dò Kim Loại

MÁY X-RAY & MÁY DÒ KIM LOẠIMÁY X-RAY & MÁY DÒ KIM LOẠI

Chức năng: Dò kim loại &  trong thực phẩm, thủy - hải dị vật
sản,…

Ưu điểm: 
Ÿ Dò kim loại cực nhỏ.
Ÿ Dò phi kim (Xương, đá, thủy tinh, cao su,….)
Ÿ Dò các vật thể không thể nhìn thấy từ bên ngoài.
Ÿ Máy cũng có nhiều cỡ khung dò khác nhau.

Ứng dụng: Máy dò Kim loại và  của Square được máy dò X-ray
sử dụng rộng rãi trong ngành thủy sản, thực phẩm, nông sản,..
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Ÿ Máy có khả năng tốt trong việc dò hình dạng 

của dị vật tồn tại trong sản phẩm cần dò, dễ 

dàng dò được các vật thể không nhìn thấy 

như bên trong túi, lon nhôm….

Máy Dò X-RayMáy Dò X-Ray

Máy Dò Kim Loại

Ÿ Máy có chức năng chính là dò tìm và 
phát hiện các vật thể kim loại lạ trộn 
lẫn trong sản phẩm
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MÁY CÂN KIỂM TRỌNG LƯỢNG
                          & CAMERA KIỂM TRA
MÁY CÂN KIỂM TRỌNG LƯỢNG
                          & CAMERA KIỂM TRA

Chức năng: 
Ÿ Máy cân thường được lắp đặt chung và ngay sau chu trình dò kim loại & dị vật kết thúc. Mục đích để phát 

hiện các sai số về trọng lượng trong dây chuyển sản xuất sản phẩm, loại bỏ tình trạng thừa hoặc thiếu về 
trọng lượng của loạt sản phẩm. 

Ÿ Kết hợp với máy cân là camera kiểm tra sử dụng thiết bị với công nghệ xử lý ảnh, cho khả năng quét và 
đọc những bản tin, barcode của sản phẩm trong quá trình đóng nắp và kiểm tra phân loại sản phẩm trên 
dây chuyền hàng loạt.

Ưu điểm: 
Ÿ Máy vận hành tự động hoàn toàn.
Ÿ Thiết kế chắc chắn, bền vững.

Ứng dụng: cho các nhà máy sản xuất hàng loạt, giảm tối đa những mặt hàng kém chất lượng được đưa 
ngoài thị trường.

Eagle Vision

Máy Cân Kiểm Trọng Lượng Tịnh Máy Cân Kiểm Trọng Lượng Tịnh 

+ Độ chính xác: ± 10g
+ Phạm vi cân: từ 20g – 60,000g (60kg)
+ Máy sử dụng công nghệ cân Loadcell

Camera Kiểm TraCamera Kiểm Tra
+ Tốc độ cực cao
+ Màn hình cảm ứng màu 17”
+ Dễ cài đặt với cấu hình chuẩn
+ Bảo dưỡng dễ dàng, hệ thống nhỏ gọn
+ Đọc kiểm tra mã vạch, mã code, ma trận 2 D,..
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