Matnyttig kunnskap

for næringsmiddelindustrien

Veiing
Inspeksjon
Fylling og dosering
Prismerking
Programvare

Rustfrie vekter >>>

KONTROLLVEKTER
Våre vekter har kapasitet fra 3600 kg. Det finnes mange platt
formstørrelser og mange indikator
varianter. Tetthetsgraden er fra IP54
til IP69K. Avbildet indikator har store
lettleste tall – hele 40 mm – samt
sjekkveiefunksjon med fargekode.

Scaleit har Norges største sortiment innen vekter og veiesystemer.
Vi er også den eneste produsenten i Norge. Dersom standardløsnin
gene ikke dekker spesielle behov, kan vi produsere etter mål.

PALLEVEKTER
Våre pallevekter har utførelse i rust
fritt stål. Vi lager også spesial-løs
ninger som bisonvanger,
sammenleggbare modeller, etc.
Vektene kan utstyres med forskjellige
vektinstrumenter, printere, m.m.
– etter behov og ønsker.

PLATTFORMVEKTER
Vektene har forskjellige størrelser
og kapasiteter. De kan utstyres med
ulike vektinstrumenter, printere,
nedfellbare støperammer, oppk
jørings-ramper, m.m.

Etiketteringssystemer

Våre veieceller er spesielt utviklet for nærings
middelindustrien og er selvfølgelig EHEDG
godkjent. En veiecelle vil alltid måle tankinnholdet
korrekt, og ikke la seg påvirke av hva som er inne
i beholderen. Standard – eller skreddersydde løsninger, kombinert med avansert elektronikk
gjør at dette sømløst kan integreres i styringsog kontrollsystemer.

Vi leverer komplette løsninger innenfor etikettering
og merking. Vi har et bredt produktspekter, både for
automatisk og manuell merking

Scaleit kan ta ansvaret for hele veie-prosjekter;
med forprosjekt, montasje og kalibrering
– samt oppfølgingen etterpå.
Vi har mange gode referanser å vise til.

Jekketrallevekter >
Veiing og forfytting av produktet i ett.
Scaleit har et stort utvalg i jekketrallevekter,
både i lakkert og rustfri utførelse.
Vektene kan leveres med printer,
trådløs kommunikasjon, programvare
og godkjenning for kjøp og salg.

Laboratorie- og
analysevekter >
Laboratorie- og analysevekter fra bl.a.
Sartorius som produserer vekter av
høyeste kvalitet. FDA og HACCP
sertifisert, samt GLP/GMP godkjent.

<

Tank og siloveiing >

< Inspeksjon
Røntgen og metalldetektorer
Røntgen kan detektere en hel rekke fremmedlegemer som f.eks. metall,
glass, stein, ben, keramikk og noen typer plastikk og gummi igjennom alle
typer emballasje- og emballasjestørrelse.
Vår leverandør av røntgenutstyr er også markedsledende innenfor
glass-i-glass inspeksjon.

DYLight
Vi lanserer en nyhet innenfor røntgen inspeksjon, DYLight,
med en av markedets mest kompakte røntgenmaskiner til
en svært fordelaktig pris. Maskinen er enkel i bruk og leveres
med brukervennlige menyer og dokumentasjon.

NYHET!

< Sjekkvekter og gradere
Vi leverer dynamiske sjekkvekter og gradere for de fleste behov.
Sjekkvekt kombinert med metalldetektor er ett av flere eksempler på spesi
al-tilpasning etter kundebehov. Våre produkter har veiekapasiteter opp til 60 kg
og hastigheter opp til 600 enheter/min., med delinger fra 0,01 g og oppover.
Våre vekter og gradere er godkjent for kjøp og salg.

< Fyllemaskiner
Vi leverer fylle- og lukkemaskiner for flytende og semiflytende produkter,
som f.eks. yoghurt, margarin, smøreost og iskrem i beger.
For hurtiggående maskiner med stablebare begere, kan maskinen
utstyres med automatiske begerdispensere. For flasker, glass og
ustablebare begere kan Rot-O-Min utstyres med ett stjernehjul og
inn-og utmatningstransportører – med hastigheter opp til 10.000
enheter/time.

<

Sartorius

Sartorius SPC@Enterprise
– 360˚ oversikt over din produksjonslinje
Innenfor næringsmiddelproduksjon er en av utfordringene
å produsere produkter til riktig tid, til riktig kvalitet, i
henhold til normer og lover og til en lavest mulig kostnad.
For å kunne oppnå dette er man avhengig av full oversikt
over prosess og pakkelinje. Sartorius SPC@Enterprise
statistisk prosesskontroll skaffer deg denne oversikten
og gjør det mulig å sikre produktkvalitet, forbrukernes
sikkerhet og utstyrseffektivitet.

SPC@Enterprise tilbyr konfigurerbare grensesnitt som
gjør det mulig å hente data fra ett stort spekter av
maskiner, utstyr og sensorer i pakkelinjen, uavhengig av
fabrikat eller modell.
Koble dine kontrollvekter, sjekkvekter, røntgen
maskiner, metalldetektorer, fuktighetsmålere,
Brix målere etc. opp mot SPC@Enterprise.

Multipack
Multipack – Et komplett pakkesystem
Sertifisert av Microsoft som programvareutvikler, sertifisert av
Visma som integrasjonsutvikler og sertifisert av Justervesenet
sammen med Scaleit batchsystem for kjøp og salg.
•
•
•
•
•
•
•

Manuell registrering og/eller godkjenning av mottak.
Innregistrering til lager.
Automatisk innveiing/batching med integrasjon mot
sluttseddel.
Pakking og merking av kasser/paller.
Pakking og merking av forbrukerpakninger.
Integrert etikettsystem. Mange menyspråk.
Ordreekspedering med pakking og/eller plukking.

•
•
•
•
•

Lagerhåndtering med truckterminaler som også kan operere
i offline-modus dersom det er dårlig nettverksdekning.
Integrasjon mot økonomisystemer.
Webmodul for blant annet visning og håndtering av pakke,
ordre og produksjonsrapporter.
Produksjonsmonitor for visning av progresjon i f.eks
pakkingen på storskjermer.
Sporingsmodul.

For de mest krevende forhold...

Cardinal Storm 190
Rustfri Kontrollvekt
Storm 190 er en robust vekt beregnet for de mest krevende
arbeidsforhold. Stort 25mm LCD med klare lettleste tall og
kapasitive touchkeys gjør vekten meget brukervennlig.
Indikatoren har ColorZONE som skifter farge automatisk
når objektet veies. Orange lys for undervekt, grønt lys for
akseptert vekt og rødt lys for overvekt.

Instrumentet har kapasitive touchkeys, dvs. ingen
mekaniske taster. Dette gir en tetningsgrad på
IP69K, og gjør instrumentet absolutt vanntett.
Tastene har keylock som gjør at vekten kan rengjøres mens den er i bruk. Instrumentet er utført i
Polycarbonat som tillater høytrykkspyling med
varmtvann opptil 80 °C for rengjøring. Tåler kulde
ned til -10°C. Kapasiteter fra 30 – 300 kg.

Storm 190 Vektinstrument
Instrumentet Storm 190 kan kobles opp mot ulike typer vekter
som f.eks plattformvekter, pallevekter med kapasiteter opp til
3000 kg eller en containervekt.

Service & Kalibrering
En vekt er avhengig av ettersyn og
kalibrering for at den skal fungere
korrekt og oppnå forventet levetid.
Behovet for ettersyn vil variere med
bruksmønster og belastning.

Vi har til sammen 15 velkvalifiserte
teknikere lokalisert på Skedsmokorset,
Stavanger, Ålesund og Tromsø. Disse
har til oppgave å yte service for alle
våre kunder i hele Norge og er godt
utdannet og kurset på våre produkter.

Ta kontakt med oss for mer
informasjon om våre tjenester,
sammen kan vi skreddersy et vedlike
holdsprogram som passer for deg.

Produktutvikling og produksjon
Vi har over 40 års erfaring med ut
vikling og produksjon av vekter og

systemløsninger, og lager spesial
løsninger for ethvert formål.

Hvem er vi?
Scaleit AS (tidligere Landgraff &
Flintab Vekter AS) ble stiftet i 1971
og er et privateid, norsk selskap. Vi
har de senere år ekspandert og
etablert avdelinger i USA og Romania.

Vi representerer verdens ledende
produsenter av vekter og veie
systemer av alle slag, i tillegg til at vi
selv produserer ulike spesialløsninger
ved eget verksted.

Våre største markeder er bl.a. Fiske
industrien, Næringsmiddel- og
generell industri, Avfall og Miljø,
Bergverk samt transport og logistikk.

Scaleit AS
www.scaleit.no
admin@scaleit.no
Hovedkontor:
Vestvollveien 30 B
2019 Skedsmokorset
Tlf: +47 64 83 67 50

Stavanger:
Stråtveittunet 4
4042 Hafrsfjord
Tlf: +47 95 29 01 07

Ålesund:
Myrabakken Næringssenter 2
6010 Ålesund
Tlf: + 47 70 15 40 90

Tromsø:
Skattørvegen 17
9018 Tromsø
Tlf: 77 63 73 00

