
MEYER SZÍN ÉS POLIMER VÁLOGATÓK
MEGOLDÁSOK A MEGÚJULÓ FORRÁSOK VÁLOGATÁSÁRA



MEYER INTELLIGENS

VÁLOGATÁSI MEGOLDÁSOK

Az intelligens válogatási iparágban közel 30 éve tevékenykedő Meyer elkötelezett amellett, 
hogy intelligens és professzionális válogatási megoldásokat nyújtson ügyfeleinek. A termékek
teljesítményének, megbízhatóságának és más kulcsfontosságú mutatóinak javítása érdekében
létrehozták a Meyer kutatási és gyártási innovációs platformot. Célja a magas szintű R&D csapat
létrehozása, a technológiai innovációba történő beruházások növelése, a mérnöki tevékenységek
megerősítése, az intelligens gyártás támogatása, a MEYER szín és polimer válogatók
maximális fejlesztése érdekében.

A Meyer koncepciója az ügyfelek igényeire való összpontosítás. A Meyer termékei remek
teljesítményt mutatnak és sok országban nagy elismerésben részesülnek. A Meyer úttörő
szerepet vállalt különböző megoldásokkal a PET válogatásban, amely magában foglalja az 
egész palackok, palack pelyhek, palack nyakak és kupakok válogatását. A Meyer termékei
magas válogatási arányt, nagy teljesítményt, nagy stabilitást és megbízhatóságot mutatnak.



Palack szín és polimer válogatása

Öregedő
és fluoreszkáló pelyhek AAA szintű PET-ben

Kupakok válogatása szín szerint

A műanyag színes és polimer válogatása csomagokhoz és háztartási készülékekhez

PET pelyhek szín és polimer válogatása

HDPE pelyhek szín és polimer válogatása

Műanyag pellet válogatása



INNOVÁCIÓTÓL HAJTVA

3 INNOVÁCIÓS PLATFORM

FELISMERŐ RENDSZER

Ultra HD felbontású kijelzőrendszer
A legújabb mesterséges intelligencia képes elemezni 
az anyag 3D információit és azonosítani minden
szennyeződést.

Multispektrális, konfokális rendszer
A különböző polimer anyagok jellegzetes spektru-
mai pontosan kinyerhetők, ezáltal javítva a polimer
felismerésének pontosságát.

Teljes spektrumú világítási rendszer
Az anyag tényleges színét, még a finom színárnyalatokat
is a napfényhez közeli megvilágítás tárja fel.

· A Mezőgazdasági Termékek Intelligens Válogató
  Berendezéseinek Nemzeti Mérnöki Technológiai Kutatóközpontja

· Nemzeti Minősített Vállalati Technológiai Központ

· Országos Posztdoktori Kutató Munkaállomás



MEYER OPTIKAI VÁLOGATÓK
NAGY MEGBÍZHATÓSÁG, INTELLIGENSEBB,
MÉLTÓ A BIZALMÁRA

SNIPER RENDSZER

Célzott eltávolítás
Az UHD felbontású rendszerhez
illeszkedve 3D anyagrekonstrukcióval
egyértelműen meghatározza a szenny-
eződés középpontját, és pontosan
távolítja el.

Maglev Ejektor 2.0
Cégünk vezető szabadalma és a
berendezés kulcsfontosságú  eleme.
Élettartama rendkívül hosszú.

INTELLIGENS RENDSZER

Intelligens önbeállítás 
Automatikusan összeilleszti az optimális 
válogatási paramétereket és a fényforrás 
konfigurációt az elfogadott elemek stabil
minőségének biztosítása érdekében.

PID helyzetszabályozás
Nincs szükség bemeneti szabályozásra. 
Automatikus monitoring és szabályozás 
az eltömődés és a kiüresedés megelőzése 
érdekében. Hozzáadott szennyező 
adszorpciós funkció, amely elősegíti a
mágneses szennyeződések eltávolítását.

INTERAKTÍV RENDSZER

Rendkívül egyszerű kezelés
Egyszerű kezelőfelület és kezel-
hetőség. Könnyű hozzáférés a tanulási
tartalmakhoz.

Érintésmentes távoli segítségnyújtás 
Távoli üzembe helyezés, távvezérlés, 
intelligens adatmentés, intelligens
ellenőrzés.

Intelligens vészjelzés
A rendellenes körülmények a LED
riasztópanelen kerülnek megjelenítésre. 
Önellenőrzés, manuális hibaelhárítás
nélkül.



MEYER PET VÁLOGATÁSI

MEGOLDÁSOK

Palack válogatása Palack hulladék
válogatása

Palack pehely válogatása



Palack nyak válogatása Palack kupak válogatása Műanyag pellet
válogatása

Sorting Creates Values
A Meyer által kifejlesztett PET válogatási megoldások 
látható fényt, infravörös fényt és UV-fényt alkalmaznak. 
A látható fény színválogatást tesz lehetővé, az infravörös 
fény polimer válogatáshoz szükséges, az UV fény pedig az 
AAA-PET-ben található öregedő és fluoreszkáló pelyhek
válogatását teszi lehetővé.



TÖBBFUNKCIÓS SZÍN ÉS

POLIMERVÁLOGATÁSI MEGOLDÁS

A CI sorozatot palackpelyhek szín és polimer válogatásánál használják. A látható fényű, kombinált, multispektrális,
konfokális technológiájával felszerelt CI sorozat jobb válogatási teljesítményt mutat a világoskék és világossárga
pelyhek válogatása során, és hatékonyan eltávolítja a nem PET anyagokat, például a PVC/PS/PC/PA/PP/PE/ABS/gumi/
/alumínium stb..

A válogatás anyagtípus és szín
alapján egyaránt lehetséges

Könnyen és egyszerűen
kezelhető, nehézségek nélkül
megtanulható

Magas elfogadási arány, a min-
imális azonosítási pontosság
akár 1 mm

Kiemelkedő teljesítmény, akár
3-6 tonna/óra

Támogatja az újraválogatást és
a három fokozatú válogatást, 
a magasabb tisztaság és
alacsonyabb fogyasztás
elérése érdekében

Standard és moduláris
formatervezés, intelligens
gyárban készült

Meyer szín és polimer válogatók · CI sorozat

Típus Modell

6SXZ-300CI-GY
6SXZ-480CI-GY

180~240 50Hz
180~240 50Hz

4.6
7.0

CI 0.6~0.8
0.6~0.8

<4.5
<6.5

1700
2000

2220x1700x2030
3108x1700x2030

Teljesítmény
(KW)

Feszültség
(V)

Légnyomás
(MPa)

Légfogyasztás
(m³/min)

Méret
(L*W*H)(mm)

Súly
(kg)



KÖLTSÉGHATÉKONY OPTIKAI VÁLOGATÓ

KÉSZÜLÉK NAGY KAPACITÁSSAL

A CG.P sorozatot a pelyhek színválogatásánál használják, mint például PET palackok, palack kupakok, háztartási 
készülékek, akkumulátorok, PVC, HDPE, WEEE és egyéb anyagok pelyheinek válogatására. Nagy áteresztőképességgel,
magas rendezési eredménnyel és stabil teljesítménnyel rendelkezik.

Támogatja a színválogatást és 
a színtisztaság osztályozását

Könnyen és egyszerűen
kezelhető, nehézségek nélkül
megtanulható

A fokozatmentes fényerősz-
abályozó rendszer segíti a 
szenyeződések eltávolítását, 
mint például az elszíneződött
pelyheket és az
alumíniumpelyheket

Kiemelkedő teljesítmény, akár
3-8 tonna/óra

Támogatja az újraválogatást és
a három fokozatú válogatást, 
a magasabb tisztaság és
alacsonyabb fogyasztás
elérése érdekében

Standard és moduláris
formatervezés, intelligens
gyárban készült

Meyer optikai válogató · CG.P osztály

6SXZ-240CG-GY
6SXZ-360CG-GY
6SXZ-480CG-GY
6SXZ-600CG-GY
6SXZ-780CG-GY

180~240 50Hz
180~240 50Hz
180~240 50Hz
180~240 50Hz
180~240 50Hz

2.0
2.7
3.4
4.0
5.0

CG.P

0.6~0.8
0.6~0.8
0.6~0.8
0.6~0.8
0.6~0.8

<4.0
<5.5
<6.5
<8.0

<10.0

1310
1660
2010
2360
2800

2118x1580x2020
2710x1580x2020
3333x1580x2020
3925x1580x2020
4445x1620x2020

Típus Modell
Teljesítmény

(KW)
Feszültség

(V)
Légnyomás

(MPa)
Légfogyasztás

(m³/min)
Méret

(L*W*H)(mm)
Súly
(kg)



NAGY ÉS HATÉKONY

PALACKVÁLOGATÓ MEGOLDÁS

A KL sorozat műanyag palackok válogatására alkalmas. A vezető palackválogatási és a többspektrális azonosítási
technológiáknak köszönhetően pontosan eltávolítja a különböző színű palackokat, mint például a világoskék, zöld,
piros, sárga, porcelánfehér, valamint a nem PET-palackokat, mint a PVC/PS/PC/PA/PP/PE/ABS és stb.

A palackok színes és polimer 
válogatására specializálódott

Könnyen és egyszerűen
kezelhető, nehézségek nélkül
megtanulható

Az exkluzív eltávolító szerkezet
és az erős maglev ejektorok 
magas elfogadási arányt
biztosítanak.

Kiemelkedő teljesítmény, akár
5-7 tonna/óra

Támogatja az újraválogatást, 
nagyobb tisztaság és
alacsonyabb fogyasztás melett

Standard és moduláris
formatervezés, intelligens
gyárban készült

Meyer szín és polimerválogató · KL osztály

6SXZ-200KL-GY
6SXZ-280KL-GY

180~240 50Hz
180~240 50Hz

9.0
12.0

KL 0.6~0.8
0.6~0.8

<6.5
<9.0

2500
3500

5350x3180x2595
5350x4080x2595

Típus Modell
Teljesítmény

(KW)
Feszültség

(V)
Légnyomás

(MPa)
Légfogyasztás

(m³/min)
Méret

(L*W*H)(mm)
Súly
(kg)



GAZDAG KONFIGURÁCIÓS LEHETŐSÉGEK,

VÁLASSZA KI A LEGMEGFELELŐBBET

CI-U sorozat - Az exkluzív UVL azonosító technológia képes észlelni és eltávolítani az öregedő pelyheket és a fluoreszkáló pelyheket AAA-PET-ben.
CI-L sorozat - A prizma spektroszkópos képalkotó technológia képes megkülönböztetni a különböző anyagokból készült műanyagokat,
és végrehajtani a polimerek válogatását.
CI-H - Az új multispektrális konfokális 3.0 technológia kiváló rendezési teljesítményt mutat a különböző műanyag és nem PET műanyag pelyhek
észlelésére és eltávolítására.
CI-H STANDARD - Több mint 15 féle nem PET szennyeződést észlel és távolít el, mint például PVC/PS/PC/PA/PP/PE/ABS/PLA/PPSU/TRITAN. 
CI-H LUXURY - Tartalmazza a PET, PE, PP elválasztási modellt, szabad válogatási lehetőséget .
CI-H FLAGSHIP - Kiváló nem PET anyag azonosítási pontosság, minimális azonosítási pontosság 0,3 mm-ig.

Támogatja a szín és polimer,
vagy a UVL válogatást

Könnyen és egyszerűen
kezelhető, nehézségek nélkül
megtanulható

Magas tiszta elfogadási 
arány, a minimális azonosítási
pontosság akár 0,3 mm

Támogatja az újraválogatást és
a három fokozatú válogatást, 
a magasabb tisztaság és
alacsonyabb fogyasztás
elérése érdekében

Kiemelkedő teljesítmény, akár
8 tonna/óra

Standard és moduláris
formatervezés, intelligens
gyárban készült

Meyer szín és polimerválogató · CI-U/CI-L/CI-H

6SXZ-300CI-L-GY
6SXZ-480CI-L-GY
6SXZ-480CI-U-GY
6SXZ-300CI-H-GY
6SXZ-480CI-H-GY

180~240 50Hz
180~240 50Hz
180~240 50Hz
180~240 50Hz
180~240 50Hz

4.6
7.0
4.6
4.6
7.0

CI-L

CI-U

CI-H

0.6~0.8
0.6~0.8
0.6~0.8
0.6~0.8
0.6~0.8

<4.5
<6.5
<6.5
<4.5
<6.5

1700
2000
1300
1700
2000

2220x1700x2030
3108x1700x2030
3108x1700x2030
2220x1700x2030
3108x1700x2030

Típus Modell
Teljesítmény

(KW)
Feszültség

(V)
Légnyomás

(MPa)
Légfogyasztás

(m³/min)
Méret

(L*W*H)(mm)
Súly
(kg)



SZALAGOS KIALAKÍTÁSÚ OPTIKAI VÁLOGATÓGÉPEK,

SZABÁLYTALAN ÉS ELASTIKUS MŰANYAGOKHOZ

A KS sorozat duplaszallagos, szín szerint válogató készülék. A sima átviteli szerkezet magas színválogatási teljesít-
ményt mutat, nagy részecskék és rendkívül rugalmas anyagok, mint például műanyag pellet esetén. Támogatja az 
elfogadott és elutasított elemek újraválogatását a tisztább megfelelő elemek és magasabb nyereség érdekében.

Alkalmas az újrahasznosított 
műanyagok, hulladékanyagok, 
üvegek és egyéb ömlesztett
anyagok szín szerinti
válogatására

Könnyen és egyszerűen
kezelhető, nehézségek nélkül
megtanulható

Egyedi szalag kialakítása,
nincs szükség kézi beállításra,
stabil működés

Rozsdamentes acélból készült, 
kiválóan ellenáll a korróziónak

Támogatja az újraválogatást, 
nagyobb tisztaság és
alacsonyabb fogyasztás melett

Magas válogatásí teljesítmény
poros környezetben is

Meyer optikai válogatók · KS sorozat

6SXZ-480KS2-GY 180~240 50Hz4.5KS 0.6~0.8 <6.0 25003970x1960x2690

Típus Modell
Teljesítmény

(KW)
Feszültség

(V)
Légnyomás

(MPa)
Légfogyasztás

(m³/min)
Méret

(L*W*H)(mm)
Súly
(kg)



KONFIGURÁCIÓSZALAGOS KIALAKÍTÁSÚ OPTIKAI VÁLOGATÓGÉPEK,

SZABÁLYTALAN ÉS ELASTIKUS MŰANYAGOKHOZ

15” LCD kijelző

KÉSZÜLÉK CG.P KS KL CI-L CI CI-H CI-U

Mikron nagyságú, HD 
felbontású színérzékelő

A darab közepének 
bemérése

Mikron nagyságú, HD 
felbontású színérzékelő

Infravörös InGaAs érzékelő

Maglev Ejektor 

Kíméletes eltávolítás

PP/PE

PET/nem PET

Maglev Ejektor 

LED

Víz és porálló IP65

Blokkolásgátló kialakítás

Hatékonyabb por- és 
olajvédelem

Védőburkolattal ellátott 
töltőgarat

Aggodalommentes 
sebességváltó szerkezet

Nagy légkapacitású 
rendszer

Rendkívül egyszerű
felhasználói felület

Üzembe helyezés távoli 
hozzáféréssel

Intelligens biztonsági 
mentés

Sorter Care

Intelligens önellenőrzés

A fenti paraméterek 25°C munkakörnyezeti hőmérséklet és 2% szennyezőanyag-tartalom mellett érvényesek. A megadott feltételek változása esetén a fenti
adatok is változhatnak.

    : Funkció erőssége,  ● : standard tartozék,  ○ : opcionális,  - :nincs.
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MEYER

MEYER EURÓPÁBAN MEYER A VILÁGBAN

A MEYER Europe a Hefei MEYER Optoelectronic
Technology INC hivatalos képviselője, amely az
élelmiszeripari és újrahasznosítási ipar optikai 
válogató és röntgensugaras ellenőrző rendszerek
egyik vezető gyártója. Világszerte törődik 
a környezettel és bolygónkon fokozza az
újrahasznosítható anyagok hulladékból történő 
hasznosítását. Segítséget nyújt a megfelelő megoldás 
kiválasztásában. A kínálatában optikai válogatók
széles választéka található meg. Professzionális
telepítést, szakmai támogatást kínál, valamint
Európában elérhető hivatalos szervizt biztosít. 
Az eszközök kiválasztása az optikai válogatók- 
kal és az újrahasznosítással kapcsolatos sokéves
tapasztalatokon alapul. Megfelelő eszközökkel
rendelkezik a műanyagok optikai elválasztására
(beleértve a PET, HDPE, PP stb.), vas- és
színesfémek, valamint egyéb szokatlan anyagok
válogatása is.

· Több mint 100 országban és régióban telepített termékek

· 30 éves MEYER tapasztalat és folyamatos fejlődés

· Több mint 1400 alkalmazott világszerte

· 60 000 MEYER gép működik világszerte

· Több mint 300 mérnök dolgozik a kutatási és fejlesztési
  osztályon

· Több mint 440 MEYER szabadalmat használnak
  az eszközökben

· A MEYER termékeit és szolgáltatásait világszerte több mint
  45 000 ügyfél használja



GYÁRTÓSOROK

AZ IPAR ELSŐ INTELLIGENS GYÁRA
SZABVÁNYOS, MODULÁRIS, INTELLIGENS ÉS DIGITÁLIS MEGOLDÁSOK

Alkatrészek összeszerelése
Automatikus gyártósor SMT áramköri lapok gyártásához
Automatikus robot háromrétegű UV bevonatok felhordására
Intelligens Maglev ejektor 2.0 gyártósor
Csúszda összeszerelő robot munkaállomás
Kameraszerelő robot munkaállomás
Elektromos doboz összeszerelő sor
Válogató doboz összeszerelő sor

Felületkezelés
Automatikus felület előkezelő berendezés
Automatikus homokfúvó berendezés
Automatikus gyártósor a keretek porfestéséhez
Automatikus gyártósor kis alkatrészek porfestéséhez

Végső összeszerelés
Szabványosított és moduláris gyártási folyamat,
mely teljes hosszban automatikusan
felügyelhető a Siemens CNC
rendszeren keresztül

Megmunkálás
Mazak CNC megmunkáló központ
Tsugami CNC eszterga
BLM lézeres csővágó gép
TRUMPF lézeres síkvágó gép
Az iparág első fémlemez rugalmas feldolgozó gyártósora
Automatikus hajlító robot munkaállomás
FANUC lézeres hegesztő robot munkaállomás
Hage intelligens CNC szegecselőgép



GREEN MEYER GREEN FUTURE

Cím:
Email:

Tel:
Weboldal:

MEYER EUROPE s.r.o.
Nám L.Novomeského 1, 040 01 Košice, Szlovákia
hungary@meyer-corp.eu
+36704221611
www.meyer-corp.eu

Október, 2021

MEYER Europe@MEYEREurope MEYER Europe


