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Vítejte ve světě 
dokonalých analýz
PrVní inteligentní analyzátor mléka 

na sVětě – noVý milkoscan™ Ft3

inteligentní analýza umožňuje  
pohotovou produkci v mlékárenství

globální vývoj v mlékárenském průmyslu a spotřebitelské 
trendy zvýšily nároky na pohotový vývoj produktů a vý-

robky bezpečné kvality vyrobené udržitelným způsobem. Ana-
lytická technologie nové generace nabízí nové způsoby, jak se 
ziskem řídit různé nabídky a měnící se požadavky zákazníků.

Společnost FOSS oznamuje uvedení nového Milko- 
ScanuTM FT3, inteligentní analyzátor pro mlékárenství 
umožňující okamžité multiparametrové testování širokého 
spektra tekutých a polotuhých mléčných výrobků při nízkých 
nákladech a bezprecedentní konzistentnosti výsledků.

Jedno řešení pokrývá mnoho úloh

MilkoScanTM FT3 může testovat širokou škálu vzorků 
včetně čokoládového mléka, jogurtu, WPC (syrovátkový 
proteinový koncentrát) a dalších na různé parametry, jako 
je tuk, bílkoviny, sušina, bod tuhnutí a mnoho dalších. Se 

svým inteligentním průtokovým systémem dokáže rozpo-
znat a automaticky se přizpůsobit každému vzorku a dosáh-
nout výsledků během pouhých 30 sekund v závislosti na typu 
vzorku. To vede k okamžitým ziskům ve výrobě díky rychlé 
dostupnosti kritických kvalitativních dat pro nepřetržité 
řízení a rychlé rozhodování.

Komplexní možnosti cíleného a necíleného screeningu 
falšování, které jsou k dispozici u modelu MilkoScanTM FT3, 
jsou považovány za nejpokročilejší dostupné v současnosti. 
K dispozici je také přímé měření bodu tuhnutí mléka a smetany.

Špičkový výkon, vždy a všude

Počet analytických přístrojů používaných v mlékárnách 
roste spolu s konsolidací průmyslu a globalizací. Funkce 
digitální konektivity zabudované do přístroje MilkoScanTM FT3 
pomáhají udržet všechny měřicí přístroje stejné. Například je 
snadné spravovat skupinu přístrojů konfigurovaných v síti, 
kde hlavní přístroj udržuje ostatní přístroje zapojené v síti 
aktualizované novými kalibračními modely.

Dalším průlomovým prvkem využitým v MilkoScanuTM 
FT3 je patentovaná forma standardizace přístroje. Přístroj 
automaticky, každé dvě hodiny, kontroluje svůj výkon, to 
znamená, že jsou okamžitě zaznamenány jakékoli známky 
driftu ve výsledcích. Tím se vyhneme kontrolám referenční 
analýzy vyžadovaným u přístrojů starší generace. Šetří čas, 
pracovní a chemická činidla a zbaví nás obav o dodržování 
provozních postupů.

Výjimečná provozuschopnost 

Pro zajištění bezpečných produktů a efektivnosti 
výroby je nezbytné vyhnout se neplánovaným prostojům. 
Se zabudovanými ID čipy monitoruje MilkoScanTM FT3 
životně důležité součásti přístroje a autodiagnostický systém 
poskytuje rady pro řešení případných problémů, které 
umožňují rychlé rozhodování. S online podporou se operátoři 
nemusí při obsluze přístroje nikdy cítit sami, protože program 
FossManagerTM dostupný u MilkoScanuTM FT3 poskytuje 
komplexní nabídku digitálních služeb přímo na místě.

Nový MilkoScanTM FT3

Dotykový displej se základními, nejčastěji využívanými funk-
cemi

MilkoScanTM FT3 
je schopen měřit 
pomocí inteligent-
ního automatic-
kého nastavení 
po rozpoznání 
produktu širokou 
škálu vzorků různé 
viskozity – od teku-
tých po polotuhé 
– včetně čokolá-
dového mléka, 
jogurtu, WPC atd.

VINAŘ SADAŘ 4/201876

INZERCE

Víte, proč je celosvětově 80% vína
kontrolováno na těchto přístrojích?

WineScan™ SO2

Během minuty změří 
všechny potřebné 
parametry u moštu, 
dále v průběhu kvašení 
i u vína včetně SO2. 

OenoFoss™ 
Přenosný a rychlý 
analyzátor bez 
potřeby chemikálií.

www.milcomservis.cz

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 
FOSS PŘÍSTROJŮ
Hostivařská 538/56, 102 00 Praha 10
Tel: +420 734 418 117
promo@milcom.cz

Spojte se s nejlepšími
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„MilkoScanTM FT3 není pouze další MilkoScan,“ říká 
generální ředitel FOSS Kim Vejlby Hansen. „Do příběhu pří-
strojů FOSS typu MilkoScan přidává zcela nový a vzrušující 
inteligentní aspekt tím, že poskytuje ideální řešení pro dnešní 
dynamický mlékárenský průmysl.“

o společnosti Foss

FOSS přispívá k udržitelnému využívání zemědělských 
zdrojů naší planety, a tím k výživě a zdraví lidí na světě. Naším 
úkolem je vytvářet analytická řešení, která zvyšují přidanou 
hodnotu zlepšováním kvality potravin a optimalizací výroby, 
od surovin po hotové výrobky.

MilkoScanTM FT3 – představení nejdůležitějších charakteristik

FOSS analýzy proměňují měření v informace. Infor-
mace, které podniky používají k provozování inteligentních 
produkcí založených na údajích s menším plýtváním a vět-
šími výnosy. FOSS pomáhá potravinářským a zemědělským 
výrobcům řídit jejich podnikání rychleji a chytřeji. Tomu 
říkáme analytika nad míru.

Nils Foss založil rodinnou společnost v Hillerødu v roce 
1956. FOSS je globální společnost a její výrobky a služby se 
prodávají po celém světě. FOSS zaměstnává po celém světě 
zhruba 1500 vysoce kvalifikovaných lidí.

milcom servis a. s.

Společnost MILCOM servis a. s., která výše zmiňovaný 
přístroj pro český a slovenský trh výhradně dodává, zajišťuje 
svým zákazníkům k přístrojům i nezbytný servis. Spolupra-
cuje v rámci své činnosti na projektech celostátního významu, 
pravidelně se účastní odborných seminářů a provádí školení. 

V současné době připravuje v rámci kampaně pro pře-
stavení nového MilkoScanuTM FT3 dva semináře, které 
proběhnou v České republice i na Slovensku. O přesných ter-
mínech Vás budeme ještě informovat. 

Pokud máte zájem dozvědět se o FOSS přístrojích 
a našich dalších aktivitách více, neváhejte navštívit naše 
webové stránky www.milcomservis.cz nebo kontaktujte 
přímo naše obchodní zástupce.

Ing. Ondřej Borský,
MILCOM servis a. s.

Zdroj: Richard Mills, rim@foss.dk, FOSS
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