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krabici čokolád, krabici vajec, různá svačinová balení, jogurtové kelím-
ky s oddělenou přísadou apod.

A co detekce tvaru?
Rentgenový software může také detekovat produkt s abnormálním 

(jiným, nežli pro produkt standardním) tvarem.

Tolik pro dnešek několikastránkový výňatek z knihy Anritsu, kterou 
v Japonsku píší již desítky let.

O spolehlivosti a zajímavých možnostech. Pokud by se někdo z vás 
chtěl dozvědět více, jsme tady a k službám.

Pavel Kovařík
Po 26 letech, kdy se (se zájmem 

a smyslem pro detail sobě vlast-
ním) věnuje potřebám vážených 
zákazníků, pro jednoho z předních 
dodavatelů vážících a kontrolních 
systémů, společnosti Novum Glo-
bál, a.s. 

Má to potěšení se nyní podí-
let na uvedení osvědčené značky 
Anritsu na náš trh (japonská men-
talita i smysl pro dokonalost jej in-
spirují). Během svého působení 
prošel významnými projekty. Studuje školu života s dílčími úspěchy.

Přístroje FOSS – FoodScan™ 2 
a MeatMaster™ II
Pro zpracovatele masa s ambicemi a vizí
FoodScan™ 2 Meat

Dánská firma FOSS, špičkový výrobce analytických přístrojů, před-
stavila nový NIR analyzátor FoodScan 2 určený pro analýzy masa 
a masných výrobků. Jak již název napovídá, jedná se o nástupce ana-
lyzátoru FoodScan, který si v průběhu více než 15 let od prvního uve-
dení na trh získal důvěru klientů a stal se tak zlatým standardem pro 
analýzy klíčových výrobců na trhu. S novým FoodScanem 2 je snazší 
než kdy jindy, zajistit kvalitu a zlepšit účinnost analýzy masa a mas-
ných výrobků.

Technologie NIR – výsledky analýz do jedné minuty
FoodScan 2 pracuje na principu NIR transmitance – měření ab-

sorpce záření po průchodu světla skrz vzorek, v oblasti vlnových dé-

lek 850–1100 nm, přináší mimo jiné lepší skenování vzorku, kratší 
dobu analýzy a možnost měření barvy produktů. Pro masné výrobky 
je k dispozici automatický výpočet nutričních hodnot a standardizace 
šarže.

Přístroje se dodávají s hotovými globálními kalibracemi ANN, takže 
je přístroj připraven k okamžitému použití. NIR analýzy nevyžadují 
využití žádných chemikálií, pouze jednoduchou mechanickou přípra-
vu vzorku.

Výhody nového FoodScanu 2 
Snížení nákladů na analýzu a vyšší efektivita laboratoře
Vynikající přenositelnost a standardizace přístroje sníží náklady 

na referenční analýzy od prvního dne. Se zavedením měření barev, 
které lze měřit současně s analýzou složek, se výrazně zvýší produk-
tivita laboratoře

Modul pro měření barvy
Vliv barvy na preference spotřebitelů se v posledních 10 letech ne-

ustále zvyšoval. Barva je nyní silně spojená s kvalitou produktu. Modul 
pro měření barvy je jednou z volitelných funkcí pro FoodScan 2. Mě-
ření barvy se provádí současně s měřením obsahu složek.

Obr.: FoodScan™ 2

Obr.: FoodScan™ 2 Meat
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FoodScan 2 se prodává ve 3 variantách, samozřejmostí je i verze 
určená pro měření v náročných provozních podmínkách. 

Měřený produkt: hovězí, vepřové, jehněčí, skopové, kuřecí, SOM, 
uzeniny, šunka, slanina atd.

Parametry: tuk, vlhkost, protein, kolagen, sůl, popel, nasycené tuky, 
sacharidy*, energie*, sodík* (* vypočtené parametry)

MeatMaster™ II
Stále více úspěšných zpracovatelů masa ve světě oceňuje velké 

výhody rentgenové analytické technologie, kterou využívá přístroj 
MeatMaster ™ II, dánské společnosti FOSS, špičkového výrobce a ino-
vátora analytických přístrojů.

Přístroj nabízí alternativu k zdlouhavému procesu odebírání vzor-
ků a analýzám v laboratořích. Rentgenové analyzátory, jako je FOSS 
MeatMaster ™ II, mohou měřit celé dávky čerstvého nebo mraženého 
masa přímo ve výrobní lince současně s kontrolou případné přítomnos-
ti cizích objektů. Díky umístění přístroje přímo ve výrobní lince získáte 
výsledky průběžně v reálném čase a je možné okamžitě reagovat 
a korigovat výrobu například obsahem suroviny v poměru tuk/libové 
maso.

MeatMaster II vám nabízí kompletní kontrolu všech odřezků masa, 
které procházejí vaší výrobou. S kapacitou až 38 tu za hodinu může 
mít MeatMaster II měřit obsah tuku, určit hmotnost a skenovat na pří-
tomnost cizích předmětů veškerou vaši surovinu. Rentgenová techno-
logie nabízí 100% skenování veškerého masa, bez ohledu na velikost 

kusů, zda je čerstvé nebo zmrazené, baleno v plastech nebo papíro-
vých krabicích.

Více kvality rovná se větší profit
Zkvalitnění standardizace během produkce vede ke zvýšení efekti-

vity a značným úsporám nákladů. 

Technologie
Rentgenové paprsky skenují 100% masa procházejícího skrz měřící 

oblast přístroje. Rentgen je možné použít pro kontrolu chlazeného 
nebo mraženého syrového masa. Výsledkem měření jsou informa-
ce o obsahu tuku, hmotnosti a detekce cizích předmětů (kov, kosti, 
sklo, atd.).

STANDARDIZACE ŠARŽE S PŘESNOSTÍ 1 % NA TUKU

STANDARDIZACE ŠARŽÍ
Rychlý a přesný proces standardizace je klíčem k úspěchu efektivní 

produkce masných výrobků vyráběných na bázi mletého masa. Díky 
své přesnosti je návratnost investice do přístroje MeatMaster II otáz-
kou pouze několika měsíců.

Výhody využití MeatMasteru II ke standardizaci:
• Optimální využití vstupní suroviny
• Rychlá standardizace šarží
• Zvýšení efektivity linky díky času ušetřenému za manuální vzor-

kování, přípravu vzorku, testování atd.
• Zkvalitnění značky (brandingu) díky vyšší a konzistentní kvalitě 

produktu
• Prevence vstupu cizích těles do produkce
• Vyhodnocení dodavatelů – kontrola vstupní suroviny dle speci-

fikace dodavatele Obr.: MeatMaster™ II „ZVYŠTE SVŮJ ZISK“

PARAMETRY:
• Tuk
• Hmotnost
• Cizí tělesa (kovy, kosti, 

sklo atd.)
• (Morfometrie)

TYP MASA:
Syrové maso: čerstvé nebo mražené
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Detekce cizích těles
• KOVY – detekuje až 2 mm, přičemž mez detekce je 3 mm do výš-

ky až 20 cm masa (99% detekce bez falešně pozitivních nálezů)
• KOSTI – detekuje velikost až do 5 mm s detekčním limitem 

do 10 mm ve výšce masa až 20 cm
• SKLO – cizí tělesa s hustotou vyšší 1,8 g/cm3

Způsob vkládání masa
• V papírových krabicích
• V plastových krabicích
• Volně na dopravníku

Společnost MILCOM servis a.s., která výše uvedené analyzátory 
pro český a slovenský trh výhradně dodává, zajišťuje svým zákazní-
kům k přístrojům i nezbytný servis. Spolupracuje v rámci své činnosti 
na projektech celostátního významu, pravidelně se účastní odborných 
seminářů a provádí školení. 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.

Obr.: Semi-automatická standardizace šarže s Meatmasterem II, přesnost +/- 1% absolutní odchylka pro šarže alespoň 20 kg

Obr.: Automatická standardizace šarže s Meatmasterem II

Obr.: Způsoby vkládání masa


