
KOLORYSTYCZNE I POLIMEROWE
SORTOWNIKI OPTYCZNE 

ROZWIĄZANIA STOSOWANE
W RECYKLINGU



INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE
SORTOWANIA OPTYCZNEGO FIRMY MEYER

MEYER jest producentem zaawansowanej technologii sortowników optycznych. Firma MEYER stale 
rozwija się, wykorzystując ponad 30-letnie doświadczenie, technologię sztucznej inteligencji oraz 
zaangażowanie inżynierów z Działu Badań i Rozwoju. Innowacyjne rozwiązania firmy MEYER, znajdują
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu związanych z recyklingiem oraz branżą spożywczą. Jako 
firma z szeroko rozwiniętą odpowiedzialnością społeczną, wdrażamy koncepcję „GREEN MEYER,
GREEN FUTURE”, która postrzega recykling jako kluczowy element naszego przyszłego
rozwoju. Dokładamy wszelkich starań w celu rozwijania globalnej gospodarki
o obiegu zamkniętym. Opierając się na potrzebach naszych klientów, pragniemy, aby dzięki
zastosowaniu technologii MEYER produkty, które mogłyby zostać niewykorzystane zyskały drugie
życie, zgodnie z naszą ideą „Sorting Creates Values”.

Zaufanie dziesiątek tysięcy klientów pomogło Grupie MEYER zająć pozycję wyraźnego lidera na 
chińskim rynku sortowników optycznych, co w znacznym stopniu przyczyniło się do umocnienia 
jej pozycji na rynku światowym. Najwyższej jakości rozwiązania firmy MEYER trafiły już do ponad
45 000 klientów z przeszło 100 krajów na całym świecie.



Kolorystyczne i polimerowe sortowanie butelek

Sortowanie starzejących się
i fluorescencyjnych płatków PET klasy AAA

Sortowanie kolorystyczne przemiałów zakrętek

Kolorystyczne i polimerowe sortowanie odpadów PCR, ZSEiE, ELV, etc.

Kolorystyczne i polimerowe sortowanie płatków PET

Kolorystyczne i polimerowe sortowanie płatków HDPE i/lub PP

Sortowanie granulatów



NAPĘDZANI INNOWACJĄ
PRECYZYJNA TECHNOLOGIA
PRZEDE WSZYSTKIM

INNOWACYJNE SYSTEMY WIZYJNE

SYSTEM ROZPOZNAWANIA

Ultra szybki system obrazowania HD
Dzięki zaawansowanej technologii przetwarzania 
obrazu, elementom trójwymiarowej analizy rekon-
strukcyjnej materiałów oznaczonych kolorami, system
ujawnia wszelkie zanieczyszczenia.

Wielospektralny system konfokalny
Wysoce precyzyjna technologia obrazowania
subpikselowego zapewnia dokładną ekstrakcję
charakterystycznych widm różnych materiałów
polimerowych, co znacznie poprawia dokładność
identyfikacji produktu.

System pełnego oświetlenia
Odpowiednio dobrany system oświetlenia i kamer
zapewnia doskonałą jakość sortowania.

Technologia AI do zaawansowanego sortowania optycznego 

w recyklingu -  kamery pracujące w zakresie widma elektro-

magnetycznego światła widzialnego Full RGB, podczerwonego

(Standard i HD InGaAs) oraz fal elektromagnetycznych UV.



SORTOWNIKI OPTYCZNE MEYER
WYSOKA JAKOŚĆ,
PRECYZJA I NIEZAWODNOŚĆ

SYSTEM ODRZUTU SNIPER®

Ukierunkowane pozycjonowanie
Wymierza dokładny geometrycznie
środek defektu. Precyzyjnie usuwa
zanieczyszczony materiał.

Wyrzutniki Magleva
Opracowane, wyprodukowane i opaten-
towane przez firmę MEYER wyrzutniki 
Magleva, działające z częstotliwością 
>1200Hz, jeszcze dokładniej usuwają 
zanieczyszczenia i minimalizują straty 
dobrego produktu. Zachowują długą 
żywotność dzięki swojej unikalnej
budowie. 

INTELIGENTNY SYSTEM OBSŁUGI

System obsługi AI
Automatycznie dopasowuje parametry 
sortowania oraz źródło światła, celem 
zapewnienia stabilności i najwyższej
jakości sortowanego produktu.

Kontrola podawania produktu PID®
System zapewnia jednostajne oraz 
równomierne podawania produktu, 
celem jednolitej pracy na wszystkich
modułach.

INTERAKTYWNY SYSTEM

Przyjazny interface 
Niezwykle uproszczony interface
umożliwia łatwą obsługę maszyny. 

Zdalna kontrola i pomoc serwisowa
Dostęp do usługi zdalnego sterowania 
maszyny umożliwia łatwą kontrolę oraz 
ustawienia odpowiednich prametrów. 
Możliwość połączenia się ze zdalnym 
serwisem, w celu skonfigurowania
urządzenia.

Funkcja SMART ALARM
Komunikaty urządzania wyświetlane 
na panelu LED w postaci prostych
i intuicyjnych haseł.



SORTOWANIE OPTYCZNE
RÓŻNYCH POSTACI TWORZYW SZTUCZNYCH

Sortowanie butelek Sortowanie odpadów 
butelkowych

Sortowanie płatków



Sortowanie szyjek butelek Sortowanie nakrętek 
butelek

Sortowanie granulatów

Sorting Creates Values
Rozwiązania MEYER do sortowania różnych form tworzyw 
sztucznych, wykorzystują światło widzialne, podczerwone 
i ultrafioletowe. Światło widzialne umożliwia sortowanie
kolorystyczne, światło podczerwone daje możliwość sortowania
polimerowego, a widmo światła UV pozwala sortować
starzejące się i fluorescencyjne płatki PET w klasie AAA.



Seria sortowników optycznych CI stosowana jest w sortowaniu
polimerowym różnych przemiałów tworzyw sztucznych. Szerokie
spektrum konfiguracji zapewnia możliwość sortowania różnych
rodzajów płatków w oparciu o potrzeby klienta.
SERIA CI STANDARD wyposażona w wielospektralną technologię
konfokalną oraz technologię InGaAS, wykazuje jeszcze lepszą
skuteczność sortowania jasnoniebieskich i jasnożółtych płatków
PET/non-PET (lub PP/PE).
Konfiguracja A wyposażona jest w system podczerwieni MEYER, zaprojektowana specjalnie do sortowania polimerów,
w tym PET/non-PET (lub PP/PE).
Konfiguracja B wyposażona w multispektralną technologię konfokalną 3.0 wykazuje doskonałą wydajność sortowania
i precyzję w identyfikacji materiałów niebędących PET. Minimalna dokładność detekcji od 0,3 mm.
Konfiguracja C Wykrywa i usuwa ponad 15 rodzajów zanieczyszczeń innych niż PET, takich jak
PVC/PS/PC/PA/PP/PE/ABS/PLA/PPSU/TRITAN .

Szeroka możliwość konfigu-
racji maszyny w zależności
od sortowanego polimeru.

Bardzo łatwy w obsłudze
system operacyjny oraz 
intuicyjne programowanie AI.

Wysoki poziom doczyszczenia
materiału. Skutecznie usuwa 
cząstki o rozmiarze powyżej
1 mm.

Wydajność sortowania od 3 do 
6 ton materiału wejściowego
na godzinę.

Możliwość kilkukrotnego, 
ponownego sortowania ma-
teriału (resort), wykorzystując
rozdzielne moduły urządzenia.

Precyzyjnie wykrywa i usuwa 
wszelkie zanieczyszczenia 
polimerowe z płatka PET lub 
rozsortowuje PE od PP, PP od PE.

Seria CI
polimerowych sortowników optycznych

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

①

PE i PP w świetle widzialnym PP w podczerwieni PE w podczerwieni

MULTIFUNKCYJNY SORTOWNIK POLIMEROWY
Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ SORTOWANIA
KOLORYSTYCZNEGO

Nazwa Model
Moc
(kW)

Napięcie
(V)

Ciśnienie
powietrza

(MPa)

Zużycie powietrza
(m³/min)

Wymiary
(Sz.*Gł.*Wys.)(mm)

Waga
(kg)



Precyzyjnie wykrywa i usuwa
wszelkiego rodzaju płatki 
wielobarwne i aluminiowe z
transparentnych płatków PET.

Bardzo łatwy w obsłudze
system operacyjny oraz 
intuicyjne programowanie AI.

Wyposażony w technologię 
płynnego zaciemniania, 
która pozwala na swobodną
regulację natężenia źródła
światła LED i łatwo
identyfikuje nawet subtelną
różnicę kolorów.

Wydajność sortowania od 3 do 
8 ton materiału wejściowego
na godzinę.

Możliwość kilkukrotnego, 
ponownego sortowania ma-
teriału (resort), wykorzystując
rozdzielne moduły urządzenia.

Pełny zakres oświetlenia LED 
pozwala na bardzo precyzyjne
rozsortowanie kolorystyczne
różnych przemiałów tworzyw
sztucznych m.in. PET, HDPE, PP,
PVC, etc. 

Seria CG.P jest stosowana w sortowaniu kolorystycznym przemiałów plastików m.in. butelek PET, nakrętek do butelek, 
chemii gospodarczej (HDPE/PP), odpadów poprodukcyjnych PVC sprzętu AGD, ZSEiE i innych materiałów. Charakteryzuje
się dużą wydajnością sortowania i stabilną pracą.

6SXZ-240CG2-GY
6SXZ-360CG2-GY
6SXZ-480CG2-GY
6SXZ-600CG2-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

1120
1400
1750
2090
2800

1891×1564×2020
2533×1564×2020
2991×1564×2020
3583×1564×2020
4445x1620x2020

①

Seria CG.P
kolorystycznych sortowników optycznych

Nazwa Model
Moc
(kW)

Napięcie
(V)

Ciśnienie
powietrza

(MPa)

Zużycie powietrza
(m³/min)

Wymiary
(Sz.*Gł.*Wys.)(mm)

Waga
(kg)

EKSPERT W SORTOWANIU KOLORYSTYCZNYM
Z DUŻĄ WYDAJNOŚCIĄ



Sortownik wyspecjalizowany 
w sortowaniu kolorystycznym i
polimerowym całych butelek.

Precyzyjnie wykrywa i usuwa 
butelki wykonane z materiału 
innego niż PET, takiego jak
PVC/PP/PE itp.

Niezawodne, trwałe wyrzutniki
Magleva, zapewniają dokładne 
usuwanie zanieczyszczeń i 
minimalizują straty dobrego 
produktu. Zachowują długą 
żywotność dzięki swojej
unikalnej budowie.

Wydajność sortowania od 5 do 
7 ton materiału wejściowego
na godzinę.

Możliwość ponownego
sortowania materiału (resort).

Skutecznie identyfikuje nawet 
min imalne różnice w kolorach
butelek.

6SXZ-200KL2-GY
6SXZ-280KL2-GY

180~240 50Hz
180~240 50Hz

8.0
12.0

KL 0.6~0.8
0.6~0.8

<6.5
<9.0

2500
3500

3630×3165×2445
3630×4065×2445

Seria KL
sortowników optycznych

Nazwa Model
Moc
(kW)

Napięcie
(V)

Ciśnienie
powietrza

(MPa)

Zużycie powietrza
(m³/min)

Wymiary
(Sz.*Gł.*Wys.)(mm)

Waga
(kg)

EKSPERT W SORTOWANIU KOLORYSTYCZNYM
I POLIMEROWYM BUTELEK

Seria KL znajduje zastosowanie w sortowaniu butelek plastikowych. Zastosowana technologia multispektralnej identy-
fikacji, w połączeniu z zaawansowanym systemem odrzutu pozwala na dokładne usuwanie wielokolorowych butelek, 
takich jak jasnoniebieskie, zielone, czerwone, żółte, białe i inne oraz butelek innych polimerowo niż PET, takich jak
PVC/PS/PC/PA/PP/PE/ABS itp.



Sortowniki optyczne serii CI-U - Zaawansowana technologia identyfikacji w widmie fal elektromagnetycznych ultrafioletowych pozwala

wykrywać i usuwać “starzejące się” się i fluorescencyjne płatki PET w klasie AAA.

System sortowania optyczne-
go w widmie światła ultrafio-
letowego, do wyseparowania 
wielokrotnie przetworzonego
płatka PET.

Bardzo łatwy w obsłudze
system operacyjny oraz 
intuicyjne programowanie AI.

Wysoki poziom doczyszczenia
materiału. Skutecznie usuwa 
cząstki o rozmiarze powyżej
0.3 mm.

Wydajność sortowania od 2 do 
4 ton materiału wejściowego
na godzinę.

Możliwość kilkukrotnego, 
ponownego sortowania ma-
teriału (resort), wykorzystując
rozdzielne moduły urządzenia.

6SXZ-480CI-U-GY 180~240 50Hz4.6CI-U 0.6~0.8 <6.5 13003108x1700x2030

Seria CI-U
sortowników optycznych

Nazwa Model
Moc
(kW)

Napięcie
(V)

Ciśnienie
powietrza

(MPa)

Zużycie powietrza
(m³/min)

Wymiary
(Sz.*Gł.*Wys.)(mm)

Waga
(kg)

SORTOWNIK OPTYCZNY UV
DO PŁATKA PET O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI



Seria K to jednotaśmowy sortownik optyczny.
Seria KS dzięki podwójnemu systemowi taśmowemu zapewnia wysoką
wydajność sortowania kolorów w szczególności w dużych cząstkach przemiałów tworzyw sztucznych i wysoce
elastycznych materiałach, takich jak granulaty. Możliwość ponownego sortowania akceptowanych i odrzucanych
materiałów w celu uzyskania czystszego materiały finalnego. 

Odpowiedni do sortowa-
nia granulatów z tworzyw
sztucznych.

Bardzo łatwy w obsłudze
system operacyjny oraz 
intuicyjne programowanie AI.

Zaawansowana konstrukcja 
przenośnika taśmowego, gwa-
rantuje stałą i stabilną pracę, 
bez konieczności ręcznego
ustawiania maszyny.

Konstrukcja ze stali nierdze-
wnej zapobiega ewentualnej 
korozji wywołanej przez skład-
niki zawarte w sortowanych
materiałach.

Seria KS posiada możliwość 
ponownego sortowania mate-
riału, dla uzyskania lepszego
wskaźnika czystości produktu

Struktura ochronna mecha-
nizmu sortującego znacząco 
przyczynia się do usprawnie-
nia procesu sortowania oraz 
precyzyjnej identyfikacji defe-
któw nawet w środowiskach o
wysokiej zawartości pyłu.

6SXZ-60K3
6SXZ--120K3
6SXZ-240K3

6SXZ-480KS3

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

1.5
2.0
3.0
4.5KS

K
0.6~0.8
0.6~0.8
0.6~0.8
0.6~0.8

<1.5
<2.0
<3.0
<6.0

1000
1200
1600
2500

3890×1330×2350 
3890×1730×2350 
3890×2260×2350 
3856×2100×2562

Sortowniki optyczne
serii K/KS

Nazwa Model
Moc
(kW)

Napięcie
(V)

Ciśnienie
powietrza

(MPa)

Zużycie powietrza
(m³/min)

Wymiary
(Sz.*Gł.*Wys.)(mm)

Waga
(kg)

TAŚMOWY SORTOWNIK OPTYCZNY
DO NIEREGULARNYCH I ELASTYCZNYCH
TWORZYW SZTUCZNYCH



15-calowy wyświetlacz LCD

ITEM CG.P K KS KL CI CI-U

Czujnik z mikronową 
rozdzielczością HD

Sensor podczerwieni InGaAs

Złożony system oświetlenia

Wyrzutnik Magleva

Ukierunkowane celowanie
w środek defektu

Subtelne usuwanie

PP/PE

PET/non-PET

Wyrzutnik Magleva

LED

Konstrukcja zapobiegająca
blokowaniu się materiału

Osłona ochronna
wlotu surowca

Zdalna ochrona
komory sortownika

Wodoodporna i pyłoszczelna 
konstrukcja IP65

Bezproblemowa struktura 
transmisji

System o dużej wydajności 
powietrza

Niezwykle prosty panel 
sterowania 

Oprogramowanie Ochrona 
Sortera

Remote troubleshooting

Inteligentna samokontrola AI

Inteligentne tworzenie kopii 
zapasowych

Powyższe parametry są testowane w temperaturze otoczenia 25°C przy 2% zanieczyszczeniu i mogą ulec zmianie w innych warunkach.

    :Zakres danej funkcji,   ● :Zawiera w standardzie,  ○ :Opcjonalnie,  - :Brak
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TAŚMOWY SORTOWNIK OPTYCZNY
DO NIEREGULARNYCH I ELASTYCZNYCH
TWORZYW SZTUCZNYCH

KONFIGURACJA



O NAS

MEYER W EUROPIE MEYER NA ŚWIECIE

MEYER Europe jest oficjalnym reprezentantem Hefei 
MEYER Optoelectronic Technology INC, producenta 
najwyższej technologii kolorystycznych i polimer-
owych sortowników optycznych, m.in. dla branży re-
cyklingowej. Globalnie troszczymy się o środowisko i 
zwiększenie odzysku surowców wtórnych z odpadów 
na naszej planecie. W Europie oferujemy pomoc w 
doborze odpowiedniego rozwiązania, szeroki wybór 
sortowników optycznych, sprawną instalację, wspar-
cie na każdym etapie inwestycji oraz autoryzowany 
serwis. Dobór urządzeń opieramy na wieloletnim 
doświadczeniu pracy z sortownikami optycznymi oraz 
recyklingiem. Posiadamy urządzenia do separacji
optycznej tworzyw sztucznych (m.in. PET, HDPE, PP, 
etc.), metali żelaznych i nieżelaznych oraz innych,
nawet najbardziej nietypowych materiałów,
które wymagają specjalistycznej poprawy jakości
wyrobu finalnego.

· Ponad 1400 pracowników na całym świecie

· 30 lat doświadczenia i ciągłego rozwoju

· 60 000 maszyn firmy MEYER pracujących na całym świecie

· Ponad 300 inżynierów pracujących w Dziale Badań i Rozwoju

· W urządzeniach MEYER zastosowano ponad 440 różnych
  patentów

· Ponad 50 000 klientów korzystających z naszych produktów
  i usług na całym świecie

· Maszyny zainstalowane w przeszło 100 krajach na całym
  świecie



LINIE PRODUKCYJNE NASZYCH KLIENTÓW

PIERWSZA ZAUTOMATYZOWANA FABRYKA
W BRANŻY SORTOWNIKÓW OPTYCZNYCH
STANDARYZACJA       MODULARYZACJA      INTELIGENCJA       DIGITALIZACJA

Linia produkcyjna do 
wykonywania elementów 
metalowych 

Linia do produkcji
opatentowanych
wyrzutników Magleva

Zautomatyzowana linia do 
produkcji płyt sterowania SMT

Linia do końcowego montażu 
sortowników optycznych

Zrobotyzowane linie
do montażu zsypów

Automatyczna linia do
malowania proszkowego 

• Ponad 20 w pełni zautomatyzowanych, inteligentnych linii oraz zrobotyzowanych
   stanowisk produkcyjnych. 

• Najwyższej jakości sprzęt do obróbki zapewnia wysoką precyzję i powtarzalność
   produkcji. 

• Zaawansowania technologia produkcji oraz duża częstotliwość przeprowadzanych testów
   zapewnia stabilną produkcję komponentów.

• Warsztat lakierniczy o wysokim standardzie dba o produkcję sortowników o najwyższym
   poziomie odporności na korozję i trosce o środowisko.

• Produkcja jest w pełni znormalizowana i ustandaryzowana, a cały proces produkcji
   automatycznie monitorowany przez system CNC.

• Z najwyższą dbałością produkujemy każdą maszynę w naszej fabryce.



GREEN MEYER GREEN FUTURE

Add:
Email:

Tel:
Website:

MEYER EUROPE s.r.o.
Nám L.Novomeského 1, 040 01 Košice, Słowacja
sales@meyer-corp.eu
(0048) 510 446 448
www.meyer-corp.eu
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