
VERYX
®

Dünyanın En Akıllı Dijital 
Ayıklama Platformu.



VERYX, sayısal ayıklamayı, şutlu ve bantlı ayıklayıcılardan oluşan  mo-
düler platformuyla sizin özellikle istediğiniz sonuçları elde edebilmek 
için tümüyle dönüştürmektedir. Yenilikçi mekanik mimarisi ve sensör 
teknolojisi, son teknoloji ürünü elektronik sıralama motoru, gelişmiş ma-
kine algoritmaları ve zengin bilgi becerileriyle VERYX, dijital ayıklamaya 
yeni bir standart getiren bir performans devrimidir:

 •  Ürün verimini artırır – endüstrinin en doğru ve etkin algılama 
yeteneklerine sahiptir

 •  Ürün kalitesini ve gıda güvenliğini artırır ve hedef kalite 
şartnamelerinizi tutarlı bir şekilde karşılar

 •  Akıllı sistem bağlantısı ve ürününüz ve sıralama işlemi hakkında 
zengin dijital veri setine erişim yoluyla süreç verimliliğini artırır

 •  Kullanım kolaylığı ve normal üretim işlemi sırasında gözetimsiz 
çalıştırma yeteneği sayesinde işçilik maliyetlerini düşürür

 •  En düşük toplam sahip olma maliyeti ve en yüksek yatırım 
getirisine sahiptir – servis ve bakım gereksinimleri düşüktür

Ayıklama işlerinizi büyük ölçüde iyileştirerek tesisinizin 
optimizasyonuna yardımcı olan VERYX, verimlilik, üretkenlik ve 
kalite düzeylerinizi dönüştürecektir.

VERYX®, İ LE DÖNÜŞTÜRÜCÜ SONUÇLAR ALACAK 
YEPYENI BIR CİNS AKILA SAHİP OLACAKSINiz:

 • Sürekli Tam Yüzey Muayenesi 

 • Çoklu-Sensör ile Pixel Fusion™ 

 • Sezgisel Kullanıcı Deneyimi ve Olağanüstü Kullanım Kolaylığı

 • Akıllı Otomasyon ve Bilgi Analitikleri

İşte VERYX gücü.

VERYX®: Ayıklama 
Zekasında Yeni Standart



boyutları:

• 2100 mm
• 1750 mm
• 1400 mm
• 700 mm

Şutlu–Serbest Düşmeli Model

boyutları:

• 1400 mm

• 700 mm

VERYX ŞUTLU-SERBEST DÜŞMELİ 
PLATFORMUN UYGUN OLDUĞU TİPİK 
ÜRÜNLER:

• Kabuklu yemişler

• Böğürtlen türleri

• Kahvaltılık gevrekleri
• Kuru meyve
• Kuru fasulye

• Dondurulmuş ürünler
• Deniz ürünleri

VERYX BANTLI PLATFORMUN UYGUN 
OLDUĞU TİPİK ÜRÜNLER:

• Brokoli
• Brüksel lahanası
• Havuç
• Karnabahar
• Mısır
• Meyve (bütün, dilimlenmiş,  
 doğranmış)
• Yeşil fasulye
• Lifli yeşillikler
• Bezelye
• Patates
• Ispanak

Bantlı Model



VERYX®’in işinizi nasıl dönüştürebileceğini görmek için, 
www.key.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

VERYX: Dünyanı Her Yerinden Gıda İşleme 
Makineleri İçin Yeni Standart


