Vekter og veiesystemer

for Bergindustri og Miljøanlegg
Bilvekter
Båndvekter
Hjullastervekter
Programvare
Bomsystemer og Overvåking

Scaleit er den eneste leverandøren i Norge som har et komplett
sortiment av vekter og veiesystemer. Vi kan levere den beste løsningen for
ditt behov, enten du skal ha en mobil eller stasjonær bilvekt,
hjullastervekt, båndvekt eller andre vektløsninger.

Bilvektsystemer
Vi leverer alt fra enkle vekter
opp til større selvbetjente
systemer med bommer, lyssignaler, betalingsterminaler,
kamera-systemer og callingsystemer. Ved veiing av
lastebiler og vogntog vil man
ha behov for viderebehandling
av dataene fra vekten til f.eks.
økonomisystemer og rapporter. Vår spesialitet er å dekke
disse behovene.

Sjåførterminaler

Mobil Kontorcontainer for massemottak
Komplett utstyrt mobilt vektkontor med
bom, kamera og sjåførterminal. Alt utstyr
er integrert og innfelt slik at containeren lett kan flyttes på uten skader og
uten tekniker tilstede. Brukervennlig
programvare for registrering av vekt,
volum og passeringer med bl.a avviksrapporter som kreves av Fylkesmannen.
Kan leveres i 10 eller 20 fot størrelse
med mulighet for ulik type innredning
og brukes gjerne i kombinasjon med vår
mobile Entreprenørvekt i lengder opp til
24 meter.

Vi har et utvalg terminaler spesielt utviklet
for selvbetjening. Brukeren leser sitt ID-kort
og kan deretter gjennomføre veiingen på
egenhånd. Terminalen har innebygget
printer for kvitteringsutskrift. Touchskjermer gir enkel brukerdialog og mulighet
for flere språk. Dette sparer bemanningen
på vektkontoret for mye rutinearbeide og
muliggjør ubetjent drift.
Spesifikasjoner:
• Utført i lakkert eller rustfritt stål
• Tetning IP65, klimaregulert skap
• Strekkode- eller RFID-leser
• Kvitteringsprinter m. presentasjonsmodul,
kvitteringen skrives ferdig før den føres ut
av kabinettet
• Tastatur fullt alfanumerisk (tegn/tall)
• Kan leveres med innebygget calling
• Scaleit leverer kvitteringsruller,
ID-kort m.m.

Containeren kan blant annet inneholde:
• Oppholdsrom og kontoravdeling
• Panelovner og ventilasjon
• Kjøkkenbenk
• Toalett
• F ørstehjelpsutstyr og sykebåre i
henhold til HMS krav

Scaleit er Norges ledende leverandør av programvare og vektsystemer til
Avfallsmottak, Sorteringsanlegg og Gjenvinningsbedrifter. Vi har mange
års erfaring med utvikling av spesialsystemer for mottak og registrering
av EE-avfall, Farlig avfall og Husholdningsavfall.

Containervekter og
betalingsløsninger
Vi leverer komplette løsninger for miljøtorg, bestående av en
eller flere plattformvekter med betalingsterminal, vektdisplay og
adgangskontroll i form av bommer o.l.
Kontakt oss for referanser!

Plattformvekter for registrering av Farlig avfall og EE-avfall
Systemet er laget med tanke på at det skal være enkelt å lage
integrasjon til andre logistikk- og regnskapssystemer. Det er
enkelt å registrere de ulike fraksjoner som EE-varer blir
splittet opp i og systemet gir alle nødvendige rapporter samt
full sporbarhet. Dette systemet forenkler hverdagen
betraktelig. Systemet brukes av en rekke aktører innen
Elektrogjenvinning og Avfallssortering.
Kontakt oss for referanser!

Plattformvekter leveres i standardstørrelser og kan
produseres etter mål ved vårt eget verksted.

Vi har siden etableringen for snart 45 år siden installert over 1000 bilvekter i Norge og utlandet, og tilbyr et komplett sortiment av vekter og
vektsystemer for industrien.

Programvare

Hjullastervekter

Båndvekter

Vår programvare for vektsystemer binder det
hele sammen. Vi har utviklet vår egen
programvare siden åttitallet, og tør påstå av vi
er ledende på dette feltet på verdensbasis. Vi
har sammen med våre kunder utviklet
bransjeløsninger som kan tilpasses alle, enten
det er enkle, frittstående anlegg eller store
konsern med mange avdelinger.

Finske Tamtron OY er en av verdens ledende
produsenter av hjullastervekter, og
Tamtron-vektene brukes over hele verden. Vi
har flere modeller tilpasset ulike behov og
vektene kan selvfølgelig Justergodkjennes for
kjøp og salg. Vektene kan integreres i vårt
bilvektprogram.

Vi leverer båndvekter i alle størrelser og
kapasiteter, både Justérgodkjente for kjøp og
salg og for produksjonsmåling. Båndvekter er
spesielt egnet for veiing av store kvanta, f.eks i
forbindelse med lasting av båter, men man kan
også bruke slike vekter til å optimalisere drift
og vedlikehold av knuse –og sikteverk m.m.

Tablets

Stordisplay

Med en mobil PC kan du ta vektprogrammet
med deg ut på anlegget og registrere og
korrigere veiinger på stedet. Med det
innebygde kameraet kan bilder kobles til
veiingen for blant annet dokumentasjon og
avviksrapportering.

LCD- og LED displays opp til 200 mm.
Leseavstand opp til 75 m.

Vi leverer robuste og solide tablets med touchskjerm, kamera og datakommunikasjon, egnet
for bruk i krevende miljøer.

Styringer
•V
 i tilbyr et stort utvalg i bommer og lyssignaler
som styres automatisk
• Betalingsautomater, selvbetjeningsterminaler
• PLS-løsninger og eksterne tilkoblinger

Scaleit AS er Norges største leverandør av kontrollvekter, pallevekter og
plattformvekter. Vi produserer spesialløsninger etter kundens ønsker og
behov og tilbyr service og support over hele landet.

Pallehåndtering
• Pallevekter med kapasiteter fra 300 – 3000 kg
• Ulike typer displays
• Jekketrallevekter med kapasiteter fra

500 – 2500 kg
• Flytting og veiing i en operasjon
• Stort utvalg og levering av spesialløsninger

etter behov.
• Vi tilbyr en rekke opsjoner som f.eks ATEX,

Rustfritt stål, printere, datakommunikasjon,
fjernkontroller, oppkjøringsramper,
nedfellingsrammer etc.

Laboratorievekter
• Laboratorievekter, presisjonsvekter, analysevekter

og microvekter
• Våre leverandører er blant andre Sartorius, Radwag
og Dini Argeo, og vi lagerfører alle relevante størrelser
og modeller samt loddnormaler og rekvisita.

Rekvisita
Bestill rekvisita direkte fra oss.
Papir, ID-kort, fargebånd, skrivere,
etiketter m.m.

Kontrollvekter
• Kapasiteter fra 3 - 600 kg
• Velg mellom ulike plattformstørrelser og vektinstrument
• Kan leveres med oppkobling til printer, og PC.

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 nord for Oslo, 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 vedlikeholdsprogram som passer for deg.

Serviceavtaler - Kalibreringstjenester - Vedlikeholdsavtaler

Hvem er vi?
Scaleit AS (tidligere Landgraff &
Flintab Vekter AS) ble stiftet i
1971 og er et familieeid, norsk
selskap. Vi har de senere år
ekspandert og etablert avdelinger i
USA og Romania. Vi representerer
verdens ledende produsenter av vek-

ter og veiesystemer av alle slag, i
tillegg til at vi selv produserer ulike
spesialløsninger ved eget verksted.
Vi utvikler også programvare for
våre systemer og er en ledende
leverandør av bransjeløsninger for
Mål og Vekt.

Våre største kundegrupper er
Bergverk og Avfallshåndtering,
Næringsmiddelindustrien samt
Generell Industri.

createurene.no

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:
Ringveien 71 B
9018 Tromsø
Tlf: 77 63 73 00

