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SORTEREN IS ESSENTIEEL 
Gezien de bijzondere positie van de industrie voor 
gedroogde vruchten, en gekeken naar de meer dan 40 jaar 
ervaring op dat gebied, is TOMRA de meest betrouwbare 
partner voor de ontwikkeling, installatie en ondersteuning 
van sorteerapparatuur over de hele wereld. 

Door de combinatie van technologieën en de veelzijdig-
heid van onze sorteermachines kunnen we u helpen de 
gevraagde productkwaliteit af te leveren. Zelfs wanneer 
het gaat over het verwijderen van defecten die voor het 
menselijk oog niet zichtbaar zijn.  

Toepassingen:  
abrikozen, kersen, 

dadels, vijgen, pruimen, 
rozijnen en nog veel 

meer

VEILIG VOEDSEL, 
CONSISTENTE 
KWALITEIT
Om te voldoen aan de huidige normen voor voedselkwaliteit 
is het van wezenlijk belang geworden om te investeren in 
betrouwbare sorteeroplossingen. TOMRA Food biedt 
sorteermachines voor een veelheid aan toepassingen 
voor onder meer het verwijderen van defecten zoals 
verkleuringen, (losse) pitten en stukjes van pitten, stelen, 
vreemd  materiaal, onvolkomenheden en aflatoxine. 
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SENSORGEBASEERDE OPLOSSINGEN,  
VAN DE BOERDERIJ NAAR HET BORD
Afhankelijk van de productieomgeving, doorvoer en andere specifieke behoeften maken we een  
ontwerp voor de meest efficiënte indeling van de productielijn. De daadwerkelijke configuratie van 
de machine wordt gedefinieerd op basis van onze ervaringen met soortgelijke verwerkers en na  
uitgebreide tests.

TOMRA biedt een veelheid aan 
machines voor elke fase van het 
verwerkingsproces en voor elk budget.



LASER 
De lasermachines van TOMRA sorteren op basis van kleur, 
structuur en biologische kenmerken. Laserscans detecteren 
zelfs verontreinigingen wanneer het product en het defect 
Dezelfde kleur- en structuurkenmerken hebben. Daarnaast 
sorteert de AFMD-module (Advanced Foreign Material 
Detector) op basis van productspecifieke kenmerken, zoals 
het vochtgehalte van rozijnen. 

CAMERA 
Materialen worden gegarandeerd herkend op basis van 
kleur, biologische kenmerken en vorm door middel van 
camera's. De camera's zien meer dan het menselijk oog: 
ze werken op basis van infrarood, ultraviolet en andere 
spectra. TOMRA heeft exclusieve camera's met een hoge 
resolutie ontwikkeld die met een aangepast spectrum 
werken, wat ideaal is voor het optisch sorteren van voedsel.

BSI 

Voedsel kan worden gekeurd door middel van licht dat 
voor het menselijk oog niet zichtbaar is, licht in de buurt 
van infrarood. De BSI-technologie van TOMRA inspecteert 
de kenmerken van het product en detecteert bepaalde 
chemische en moleculaire verschillen en afwijkingen aan de 
binnen- en buitenkant van het voedsel dat wordt geïnspec-
teerd.

RÖNTGEN 
Detecteert de dichtheid, ongeacht grootte, vochtgehalte of 
mate van verontreiniging. 

VOEDSELVEILIGHEID 
Door het produceren van vervuilde producten kan uw  
reputatie blijvende schade oplopen. Wat betreft de  
industrie voor gedroogde vruchten hebben we het over  
defecten zoals stelen, glas, metaal, plastic en stenen.  
Andere kenmerkende defecten zoals aflatoxine, en stenen 
en pitten in vruchten, zijn mogelijk op het oog niet altijd 
zichtbaar, maar kunnen altijd een groot risico vormen voor 
de klant. Samen met TOMRA kunt u het risico op veront-
reinigingen het hoofd bieden en een constante productie 
waarborgen.      

OPTIMALE OPBRENGST 
De Advanced Foreign Material Detector (AFMD) minima-
liseert het aantal onterechte verwijderingen en levert een 
significant efficiënter sorteerproces op. Dit leidt niet alleen 
tot hogere opbrengsten, maar natuurlijk ook tot een hoger 
rendement. 

HOGERE DOORVOER 
Door sorteertechnologie te implementeren is er minder  
behoefte aan handmatig werk, waardoor u uw personeel 
op andere cruciale posities kunt inzetten terwijl de  
kwantiteit en kwaliteit van de doorvoer stijgen. Deze 
combinatie aan voordelen zorgt voor lagere kosten en een 
hogere klanttevredenheid. 

VOORDELEN

TECHNOLOGIE



GEAVANCEERDE SORTEERPARAMETERS

l Slecht 
ll Goed 
lll Uitstekend

Hoge prestaties
NIMBUS

Functioneel
GENIUS

Prestaties
IXUS BULK

Technologie LASER en BSI CAMERA en LASER RÖNTGEN

Verwijdering Vanaf 2 of 3 kanten Vanaf 2 of 3 kanten Vanaf 2 kanten

Grootte/geometrie in detail lll

Vorm in detail lll

Subtiele kleuren ll lll

Subtiele onvolkomenheden ll lll

Defect ll ll

Schade l l

Vocht lll lll

Biologische kenmerken lll ll

Vreemd materiaal lll ll ll

Geavanceerde detectie van vreemd 
materiaal lll ll

Stenen ll ll lll

Pitten l ll

Stelen lll ll

Aflatoxinen ll

Dichtheid lll

Biometrische identificatie van kenmer-
ken lll

Gegevens Ja Ja Ja

Brochures voor de machine zijn beschikbaar op www.tomra.com/food of op aanvraag.



GENIUSNIMBUS
De Genius verwijdert alle onge-
wenste verkleuringen en vreemd 
materiaal uit verscheidene soorten 
gedroogd fruit. Met de technologie 
van TOMRA kunt u de kwaliteit 
van uw product verbeteren en 
meer veilig voedsel leveren.  
De Genius-sorteermachine heeft 
camera's met hoge resolutie 
en lasers, en biedt een aantal 
technologieën voor inspectie in 
verschillende inspectiegebieden. 
Nadat de producten zijn gescand, 
verwijderen de geavanceerde 

De Nimbus zorgt voor de productie 
van veilig en gezond voedsel door 
ongewenste verkleuringen en vreemd 
materiaal te verwijderen. Daarnaast 
kan de Nimbus ook sorteren op basis 
van biologische kenmerken en afla-
toxinen verwijderen. 
De vrije-valsorteeroplossingen van 
de nieuwe generatie combineren 
efficiënte laserdetectie en camera-
technologie. 
De sorteermachine kan ook worden 
uitgerust met een hyperspectrale  
camera (biometrische identificatie 
van kenmerken). 

Deze Nimbus BSI kan de unieke 
vingerafdruk van het materiaal 
identificeren.
Het uitwerpsysteem maakt ge-
bruik van een optimale worp om 
defecte producten beter te kunnen 
verwijderen. De Nimbus (BSI) kan 
worden uitgerust met een FES 
(uitwerpsysteem aan de voorzijde) 
of een RES (uitwerpsysteem aan 
de achterzijde), wat meer flexibi-
liteit, minder afval en een betere 
opbrengst oplevert.

FUNCTIONALITEIT
DOORVOER
FLEXIBILITEIT

ONZE 
SORTEER- 
OPLOSSINGEN



IXUS BULK
luchtpistolen elk product met een 
defect binnen een paar millisecon-
den naar 2 of 3 aparte stromen. 
Het goede voedsel wordt naar de 
volgende stappen van de verwer-
king geleid. Zo behaalt de Genius 
ongeëvenaarde resultaten in het 
sorteren van voedsel. Dankzij de 
modulariteit kan de Genius worden 
aangepast aan uw unieke vereisten 
en behoeften. 

De Ixus scant producten in 
grote hoeveelheden tegelijk om 
vreemde materialen te detecteren 
die schadelijk zijn voor uw klant. 
Metaal, glas en kleine steentjes 
(die tussen het voedsel zitten 
of zich in het voedsel bevinden) 
worden gedetecteerd doordat zij 
meer röntgenstraling absorberen 
dan goede producten. Het type 
röntgenstraling wordt gedefinieerd 
aan de hand van het product, het 
type defect en de hoeveelheid. 
De Ixus kan zeer flexibel worden 
ingezet en is eenvoudig te integre-

ren in de productielijn. De machine 
kan worden gebruikt als aanvulling 
of als zelfstandige sorteermachine. 
Door een sorteermachine met 
röntgenstraling aan het begin 
van de lijn te plaatsen, wordt de 
hoeveelheid voedsel met defecten 
dat het verwerkingsproces ingaat 
drastisch verminderd. Dit vereen-
voudigt de productie. 
Uiteindelijk minimaliseert dit 
ook het risico dat er net vóór de 
verpakkingsfase ongewenste  
materialen in het eindproduct 
worden aangetroffen.

FUNCTIONALITEIT
DOORVOER
FLEXIBILITEIT

FUNCTIONALITEIT
DOORVOER
FLEXIBILITEIT



TOMRA Food is een toonaangevende leverancier van 
sensorgebaseerde technologie voor het sorteren, schillen 
en verwerken van vers en verwerkt voedsel in industriële 
toepassingen.

TOMRA verandert uw opbrengst in producten, uw omzet in 
vooruitgang, en verandert daarmee de manier waarop wereldwijd 
bronnen worden verkregen, gebruikt en hergebruikt.

You are a Resource Revolutionary.

Indien u geïnteresseerd bent in een gratis demonstratie met uw eigen product of als u meer informatie wilt,
kunt u ons rechtstreeks contacteren.

TOMRA Food EMEA

Research Park Haasrode 1622 
Romeinse straat, 20 
3001 Leuven 
BELGIUM 

Tel:  +32 16 396 396 
Fax: +32 16 396 390 
food@tomra.com 
www.tomra.com/food 

TOMRA Food AMERICAS

875 Embarcadero Drive 
West Sacramento 
California 95605 
U.S.A.

Tel:  +1 916 388 3900 
Fax: +1 916 388 3901 
food.us@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food APAC

Unit 1, 20 Anella Ave,  
Castle Hill, 2154  
NSW 
AUSTRALIA

Tel:  +61 2 8624 0100 
Fax: +61 2 8624 0101 
food.asia@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food CHINA

1A/E, Rihua Building, No.8,  
Xinfeng 2nd Road, Huli District, 
Xiamen, Fujian, 361006                                                            
P.R.CHINA

Tel:  +86 592 572 0780 
Fax: +86 592 572 0779
food.china@tomra.com 
www.tomra.com/food


