
MilkoScan™ FT2 je určen pro tekutou mléčnou výrobu. To
vám umožní kontrolovat a standardizovat tekuté mléčné
výrobky a současně sledovat abnormality.

Standardizace a udržitelnost

S MilkoScan™ FT2 můžete standardizovat produkty blíže k
vašim specifikacím, abyste dosáhli lepšího zisku a současně
optimálně využili suroviny, což vám pomůže pracovat na
dosažení dvou cílů - růstu podnikání a udržitelnosti výroby.

Chraňte před falšováním

Syrové mléko obsahující příměsi zůstává v mlékárenském
průmyslu výzvou. Příměsi mohou být způsobeny cíleným
nebo neúmyslným falšováním. S MilkoScanem FT2 se
může stát testování abnormalit součástí běžné testovací
rutiny a rychlým způsobem jak určit podezřelý vzorek
syrového mléka.

FOSS váš globální partner v profitujícím mlékárenství

Po celá desetiletí FOSS pomáhá mlékárnám a laboratořím
testující mléko a držet krok s jejich požadavky na analýzu.
Podpora je poskytována lokálními certifikovanými techniky
v blízkosti našich zákazníků po celém světě.

Typ vzorku
Tekuté a polotekuté mléčné
výrobků typu mléko, smetana,
Syrovátka a další

Parametry
globální kalibrace: tuk, protein,
laktosa, celková sušina,
tukuprostá sušina, bod mrznutí,
titrační kyselost, hustota, volné
mastné kyseliny, kyselina
citrónová, kasein, močovina,
sacharosa, glukosa, fruktosa, 
galaktosa

Technologie
Technologie FTIR pro analýzu mléka
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Oblast Specifikace
Rozsah kalibrací Až 60% tuk

Až 15% bílkovin
Až 7% laktosa
Až 55% celková sušina

Základní kalibrace
• Mléko

• Smetana
• Syrovátka
• Jogurt

Tuk, protein, celková sušina, tukuprostá sušina, bod mrznutí, laktosa, 
hustota, močovina, celková kyselost, volné mastné kyseliny, kasein, 
kyselina citrónová
Tuk, protein, laktosa, celková sušina, tukuprostá sušina
Tuk, protein, celková sušina, laktosa
Tuk, protein, celková sušina

Volitelné kalibrace
Fortifikované mléko a syrovátka
• Koncentrované mléko
• Dětská výživa
• Koncentrovaná syrovátka

Jogurty & Fermentované
• Jogurt/fermentované produkty

• Tvaroh
Dezerty & Zmrzlina
• Dezerty & Zmrzlina

• Dezerty & ochucená mléka s 
rostlinným tukem

Tuk, celková sušina, tukuprostá sušina
Tuk, celková sušina, tukuprostá sušina
Protein, kyselost, celková sušina

Tuk, protein, laktosa, celková sušina, glukosa, fruktosa, sacharosa, 
celkové cukry
Tuk, protein, celková sušina

Tuk, protein, laktosa, celková sušina, glukosa, fruktosa, sacharosa, 
celkové cukry
Tuk, protein, celková sušina

ASM modul Screening abnormalit mléka
Přesnost ≤ 0,8% CV* na hlavní komponenty kravského mléka (tuk, protein, 

laktosa, celková sušina)
Opakovatelnost ≤ 0.2% CV* na hlavní komponenty kravského mléka (tuk, protein, 

laktosa, celková sušina)
Doba analýzy 30 sekund pro mléko
Objem vzorku 11 ml
Teplota vzorku 5 - 55°C (vzorek musí být homogenní)
Čištění Automatické a programovatelné
Účinnost proplachu ≥ 99%
Správa kalibrace Nastavení Slope/Intercept
Připojení k síti LIMS, FossManagerTM

Optický systém Hermeticky uzavřený, kontrola vlhkosti

*variační koeficient


