Komplett løsning - én partner

Best sammen

Effektiv vareflyt hele veien
– komplette løsninger fra produksjon til pall

I Skala gruppen finner du en rekke selskaper med betydelig spisskompetanse innen emballering, produkthåndtering og materialflyt. Sammen
kan vi tilby deg fullintegrerte løsninger som ivaretar hele verdikjeden fra
produsert vare til ferdig pall. Vi tar oss av hele leveransen, og du får én
partner uten uklare grensesnitt å forholde deg til.

Selskapene i Skala gruppen har ulik spisskompetanse innen vareflyt
og materialhåndtering. Ved store sammensatte leveranser er vi best
hvis vi utnytter hele produktpaletten i Skala. I slike tilfeller kan vi opprette en intern prosjektorganisasjon som sikrer deg en helhetlig løsning, og en enklere prosjektgjennomføring.

Det er ofte mange trinn i verdikjeden fra ferdig foredlet produkt frem til varene er palletert eller på annen
måte klar for distribusjon. Disse trinnene kan omfatte
produktemballering, gruppering, kontroll, etikettering,
kartonering, kassehåndtering, interntransport og palletering/klargjøring for frakt. Disse prosessene er i høy grad
avhengig av hverandre, noe som krever at de enkelte
elementer må samstemmes for å oppnå en effektiv og
velfungerende vareflyt.

Skala Prosessteknikk – engineeringselskap og
ledende leverandør av tekniske tjenester, prosessutrustning, emballasje og forbruksartikler til norsk
næringsmiddelindustri.

Skala Foodtech – en ledende leverandør av produksjonsutstyr og automatiserte linjer til kjøttindustrien og annen næringsmiddelindustri med fokus på
batchproduksjon.

Vi leverer til hele næringsmiddelindustrien, og har
særlig spisskompetanse på flytende produksjonprosesser. Innen vareflyt tilbyr vi ulike fylle- og pakkeløsninger, og løsninger for interntransport – ofte i
samarbeide med våre døtre. Vår styrke ligger bla på
prosjektering og samordning av større leveranser.

Skala Foodtech representerer en rekke internasjonalt ledende leverandører innen porsjonering,
pakking gruppering, produktkontroll, kassehåndtering og vask. En rekke av de større leveransene
til kjøttindustrien innen disse områdene, har Skala
Foodtech stått for.

Skala Robotech – ledende norsk leverandør av robotløsninger. Bruker robotteknologien til å flytte, stable,
pakke, bearbeide og håndtere produkter i en rekke
ulike industrier.

Skala Maskon utvikler løsninger som benyttes til
svært ulike oppgaver – som delproduksjon til elektriske tannbørster, robotisert håndtering av ost, og
visionbaserte systemer for sortering av lakse- og
ørretrogn.

Internasjonalt nettverk og skreddersøm
Selskapene i Skala gruppen kan tilby produkter, kompetanse og løsninger innen så godt som alle disse områdene,
nesten uansett type produkt eller produksjon. Vi kombi-

nerer et omfattende internasjonalt leverandørnettverk
med egenproduksjon og betydelig egenkompetanse.
Dette gjør at vi har en svært bred palett å sette sammen
den best mulige løsningen fra.
Helhetlige løsninger – helhetlig ansvar
Samtidig representerer vi Norges største samlede fagmiljø
når det gjelder å planlegge, prosjektere og levere denne
typen produksjonsprosesser. For deg som kunde betyr det
at du kan utnytte hele det brede spekteret av produkter og
kompetanse som selskapene i Skala kan tilby – og samtidig forholde deg til én profesjonell partner som tar ansvar
for koordinering og grensesnitt.

Skala Robotech tilbyr totalløsninger som kan omfatte
robot, programmering, visionteknologi, transportører og
annen nødvendig utrustning. Gripere som håndterer kundespesifikke produkter utvikles av våre konstruktører.
Selskapet tilbyr også et bredt spekter av materialhåndteringsutstyr, som produkt- og kassebaner, elevatorer,
palletering og palleteringsutstyr. I tillegg utvikler og
produserer selskapet egne spesialmaskiner.

Skala Maskon liker å se på seg selv som «kreative
maskinbyggere» som bruker den teknologien som
er best egnet for oppgaven som skal løses. Dette
gjør at de leverer løsninger basert på et bredt spekter av teknologi, fra rene maskinkonstruksjoner til
systemer basert på roboter eller visionteknologi.
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Grupperer/henteposisjon for
kartonger/wrap around.

Fra produksjon til ferdig pall

Henteposisjon for bakk. Bakk
kan enten fylles utenfor
cella og kun palleteres, eller
roboten kan fylle bakk med
emballert produkt og
deretter palletere.

Skala Foodtech er Skala gruppens spesialist på prosessløsninger
til kjøttindustrien. Dette omfatter også utstyr for porsjonering, veiing,
produktkontroll og -emballering samt kassehåndtering. I samarbeide
med de øvrige selskapene i Skala gruppen kan vi tilby komplette løsninger for kjøttindustrien frem til ferdig palletert vare.

Motoman robot med multifunksjonsgriper for bakk, kartong og mellomlagsark.
Palletering av wrap around
forpakninger.
Magasin mellomlagsark.

Pallemagasin.

Pallevikling med strekkfilm
eller nett.

Slicer – slicer kjøtt både med
og uten ben og med eller uten
fastvekt. Kan også terne og
strimle kjøttet. Produktet porsjoneres og taklegges eller
shingle slices etter behov.

Traysealers, dyptrekkere og
posepakkere – sammen med
våre samarbeidspartnere kan
vi tilby et bredt spekter av
pakkeløsninger tilpasset ulike
produkter og behov.

Skyttelbåndlaster er konstruert for å legge ferdigemballerte produkter (feks pølser
fra flowpakker, eller kjøttdeig
fra dyptrekker) ned i standard
plastkasser.
Kartongvender – for horisontal og vertikal snuing.
Veiecelle før kartonering – vi
tilbyr valgfri veieløsning fra
flere ledende leveransdører.

Påstikkbane for andre paller
som skal til pallevikler.

Kartoneringsenhet - vi tilbyr en hel serie av maskiner
designet for å samle, gruppere og pakke produkter i kartonger, på brett eller i andre
forpakninger.
Røngten produktkontroll –
sjekker for fremmedlegemer i
produktet.

