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Internasjonal teknologi

– lokale løsninger
Etter to hektiske uker som administrerende direktør I
Skala skal jeg vokte meg vel for å komme med bastante
meninger om en bransje som ennå er helt ny for meg.
Men etter å ha blitt bedre kjent med fagmiljøene i de
ulike selskapene i Skala, er det som har slått meg mest
den store bredden og variasjonen de ulike fagmiljøene i
Skala gruppen representerer.
Enten det er snakk om å utvikle vaksineløsninger til
settefiskproduksjon, robotisere produksjonsoppgaver,
eller å levere komplette foredlingslinjer, kan vi tilby
spisskompetanse og teknologi. En selvfølge for dere
som kjenner Skala kanskje, men smått imponerende for
meg som nykommer.

Steinar Spydevold (44) begynte som administrerende direktør
i Skala 1. februar. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Ingeniør Compagniet AS, med ansvar for
et av Norges største selskap innen ingeniørbemanning.
Steinar er utdannet sivilingeniør fra NTNU, maskinlinjen og
ved den tekniske høyskolen i Aachen (RWTH) i Tyskland.

Jeg har også rukket å bli kjent med noen av våre leverandører, blant annet i forbindelse med temadagen
som ble avholdt i forbindelse med Mat og Emballasje
messen (se side 20). Det er tydelig at at vi har betydelige
ressurser i ryggen igjennom det nære samarbeidet vi
har med noen av de største teknologiske fagmiljøene
som finnes innen vår industri.
Og her tror jeg Skala har en spennende rolle – som et
vindu mot internasjonal utvikling, og som en formidler
av teknologiske løsninger, tilpasset norske forhold.
Dette krever at vi evner å rette blikket ut over egne
grenser, samtidig som vi klarer å holde fokus på de
utfordringene som opptar norsk matindustri. Og ikke
minst krever det at vi har egne fagmiljøer med ressurser og evne til å ta det beste fra den internasjonale
utviklingen og omsette den til en bedre og mer effektiv
hverdag for våre kunder.
Her ser jeg mange muligheter og utfordringer. Jeg gleder
meg til til å ta del i disse, og bli enda bedre kjent med
våre kunder og samarbeidspartnere i norsk matindustri!

Steinar Spydevold
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En enda bredere produktpalett
– Skala og Provisur Technologies med samarbeidsavtale
Provisur Technologies representerer en hel familie av selskaper, som
alle representerer ulik ledende prosessteknologi for matindustrien.
Produktspekteret omfatter teknologi for alt fra separasjon, kverning og
miksing til forming, coating, koking, frysing og slicing. For Skala Foodtech
betyr dette en enda bredere produktpalett å spille på.
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Skala Foodtech har inngått en samarbeidsavtale med
Provisur Technologies som innebærer at vi representerer hele produktspekteret for denne grupperingen i det
norske marked. Provisur® (www.provisur.com) representerer en hel familie av selskaper som i dag omfatter seks ledende leverandører av foredlingsteknologi:
AM2C® , Beehive ®, Cashin ®, Formax ®, TST ™ og
Weiler ®. Med tusenvis av installasjoner i over 90 land,
representerer disse selskapene en betydelig samlet
erfaring og know-how.

Produktspekteret omfatter teknologi for alt fra separasjon, kverning og miksing til forming, coating, koking,
frysing og slicing. Avtalen vi har inngått innebærer dermed at vi i Skala gruppen kan tilby enda mer komplette
løsninger for mange av våre kunder. Dette faller godt
sammen med Skalas strategi som en leverandør av
komplette, fullintegrerte løsninger.
Det nye samarbeidet er blitt svært godt mottatt i markedet, og vi arbeider allerede med flere konkrete prosjekter hvor teknologi fra Provisur® inngår. Her er litt mer

Innovasjon på bestilling er Provisurs løfte, og gjennom målrettet organisk
vekst og oppkjøp har denne grupperingen utviklet seg til en ledende aktør
innen sitt område. Spesielt innen kjøtt og fjørfe kan Provisur tilby komplette
løsninger, fra råvaremottak frem til emballeringsmaskinen.

Provisur ® representerer en hel familie av selskaper som i dag omfatter seks ledende leverandører av foredlingsteknologi.
Produktspekteret omfatter teknologi for alt fra separasjon, kverning og miksing til forming, coating, koking, frysing og slicing. Samarbeidet innebærer dermed at vi i Skala gruppen kan tilby enda mer komplette løsninger for mange av våre kunder.

om teknologien de ulike Provisur® selskapene tilbyr:

AM2C og Behive – mekanisk seperasjon
AM2C og Beehive er de to ledende internasjonale aktørene innen mekanisk separasjon av kjøtt, ben og sener.
Begge disse selskapene er nå samlet i Provisur familien
– noe som innebærer den beste teknologien tilgjengelig
innen området. Løsningene kjennetegnes av lav mekanisk produktpåvirkning og solide konstruksjoner.

Weiler – kverner og blandere
Innen kverning og miksing er Weiler et meget anerkjent
navn. En rekke innovative konstruksjonsdetaljer er med
på å gjøre kverning og miksing mest mulig effektiv og
sikrer en skånsom produktbehandling.
Maskinene har i praksis vist sin robusthet under krevende driftsforhold. Dette gjør at du finner Weilers
kverner og miksere hos en rekke internasjonalt ledende foredlingebedrifter. (Forts neste side)
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Formax benyttes til forming av hamburgere, karbonader og
andre kjøttprodukter i tillegg til fjørfeprodukter som fileter, nuggets mm. Også fisk og vegetabilske produkter har
Formax løsninger for.

Formax, Cashin, Multitec – slicing og autoloading

TST - coating og temperaturbehandling

Gjennom Formax og Cashin tilbyr vi slicere for skinke,
bacon, roast beef og andre kjøttprodukter, i tillegg til
løsninger for ost og pølse. Høy presisjon og kapasitet
kjennetegner løsningene.

TST ™ tilbyr løsninger for panering, fritering, steking,
koking og frysing for en rekke bruksområder og produkter. De tilbyr alt fra standard høykvalitets utstyr
til helt skreddersydde løsninger. TSTs løsninger kombinerer hygienisk konstruksjon, lavt energiforbruk,
best mulig mattrygghet, enkelt vedlikehold og drift.
Produktspekteret omfatter løsninger for fjærkre, kjøttdeig/kjøttfarse, pølse og sjømatprodukter mm.

Multitec autoloading systemer danner en naturlig forbindelse til pakkesystemene, og sørger for at de slicede
produktene er riktig posisjonert og gruppert før pakking.

Formax – formingsløsninger for kjøtt, fjørfe mm
Formax tilbyr avanserte formingsløsninger for et bred
spekter av produkter og kapasitetsbehov. Løsningene
kjennetegnes av stor fleksibilitet, nøyaktighet og driftssikkerhet. Formax benyttes til forming av hamburgere,
karbonader og andre kjøttprodukter i tillegg til fjørfeprodukter som fileter, nuggets mm. Også fisk og vegetabilske produkter har Formax løsninger for.
6

Vil du vite mer?
Samarbeidet med Provisur er betyr at vi kan tilby enda
flere løsninger fra en ny og meget omfattende produktpalett. Vil du vite mer omn hva dette kan bety av
muligheter for din bedrift – ta kontakt med Bård Are
Hultengren - 975 07 539/bard.are.hultengren@skala.no.

Ultimate
FootFit
– enkel og behagelig vei til sunne og friske føtter
Med de nye Ultimate FootFit-innleggssålene og den tilhørende fotskanneren
Brynje SpeedScan er føttene dine sikret støtte, passform og komfort hele dagen.
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Vi i Skala kommer gjerne på besøk hvor vi arrangerer en skodag. Vi kan f.eks. tilrettelegge slik at
flest mulig får muligheten til å prøve på vei til
matpausen. Har du spørsmål eller ønsker å booke en dag – ta kontakt !
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Brynje SpeedScan® gir fasiten
SpeedScan er en lynrask og nøyaktig fotskanner som
gir svar på skostørrelse og buetype på et øyeblikk. Ved
å ta av skoene og stille deg på de markerte områdene
på skanneren, får du svar etter 15 sekunder om hvilken
av de tre buestøttende innleggssålene du bør velge!
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Ultimate FootFit er eksklusive fotbuestøttende innleggssåler spesialutviklet til lav, middels og høy fotbue. Brynje
har ikke spart på noe når det gjelder produktutvikling
eller valg av materialer, og dette har resultert i en myk,
pustende og antibakteriell såle som gir ekstra god støtte
og støtabsorbering til deg som går og står mye i løpet
av arbeidsdagen. Sålen er bygget opp rundt en kjerne
av formstøpt TPU, omsluttet av et sterkt og mykt lag
av EVA-skum samt et ekstra lag av støtabsorberende
skum. Alt sammen er pakket inn i en myk og svetteabsorberende overflate, og for å øke støtabsorberingen er
det lagt inn 3 mm Poron® under hæl og forfot.

Brynje SpeedScan® - skanneren, som
lynraskt gir deg svar på hvilken Ultimate
FootFit-såle du skal velge.

Ny serie fra Peltor:

LETTE OG KOMFORTABLE HØRSELVERN
X-serien er hørselvern beregnet for bruk i moderat til alvorlig støy, og reduserer støy med opp til 33 dB. Med ekstremt lav vekt og lav profil i forhold til
andre hørselvern er de svært bekvemme i bruk. Hodebøylen er elektrisk
isolert for sikker beskyttelse.

Nyttige detaljer
• Høy demping med bare en kopp
• Myke og brede dempingpads bidrar til å redusere trykket rundt ørene og
gir bedre komfort og holdbarhet
• God plass inne i koppen bidrar til å redusere varmeutvikling
• Hovedbøyle med innebygget trådbøyle gjør at hørselvernet sitter godt på
• Ekstremt lette i vekt (184-245g)
Varenummer:
301519
Peltor X1A, SNR 27 dB (grønn)
301520
Peltor X2A, SNR 31 dB (gul)
301521
Peltor X3A, SNR 33 dB (rød)
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Godt begynt er halvt fullendt
– god planlegging sikret effektiv robotiseringsprosess hos BAMA

Plassforholdene har stilt store krav til løsningen, slik at robotens arbeidsområder, baner og paller ikke kom i konflikt med øvrig utstyr og
aktiviteter. Robotens fleksibiletet er en styrke under slike begrensede plassforhold. Foto: Automatiker & Fotograf, Jon Schioldborg Baglo.

Ved BAMA Industri, Lierstranda produseres salatblandinger til dagligvare- og
storkjøkkenmarkedet. Salater og grønnsaker blir renset, kuttet og vasket, tørket
og pakket i spesialproduserte poser, for deretter å bli kartonert. Og tre Motoman
palleteringsroboter sørger for at en stri strøm av kartonger ender opp som
ferdige paller klare for transport.
komplett robotcelle, i tillegg til to
Motoman roboter som erstatter
eldre og mindre effektive roboter i
eksisterende palleteringsceller.

BAMA Industri tilbyr salater som er
renset, kuttet/skrelt, vasket, tørket
og så kartonert. Produktene er å
regne som ferskvarer, og som ferskvare er det viktig med en rask og
skånsom vareflyt som sikrer produkter av topp kvalitet til forbrukeren.
En del av denne vareflyten tar tre
Motoman palleteringsroboter seg
av ved å sørge for at en stri strøm
av kartonger ender opp som ferdige
paller klar for transport. Opp til
5400 kartonger i timen kan de tre
robotene håndtere.

Kompakt og fleksibelt
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Skala Robotech har stått for leveransen av disse, som omfatter en

Produktene er å regne som ferskvarer og
det er viktig med en rask og skånsom vareflyt som sikrer produkter av topp kvalitet.
Foto: BAMA

Vedlikeholdsleder Einar Aasen,
forteller litt om bakgrunnen til
at de blå robotene endte opp på
Lierstranda: - Det var for det første
klart at vi måtte benytte robotteknologi for å løse disse produksjonsoppgavene. Dette skyldes først og
fremst at den tilgjengelige plassen
krevde svært kompakte løsninger,
noe som er lettere å løse ved hjelp
av roboter enn med tradisjonelle
palleteringsanlegg. I tillegg oppnår
vi en mer fremtidsrettet løsning ved
at roboter lettere kan tilpasses nye

pakkemønster og endog helt andre
produksjonsoppgaver.

Forarbeidet avgjørende
– Vi startet med en rekke mulige tilbydere i begynnelsen av anbudsprosessen, fortsetter Einar. – At vi endte
opp med Skala Robotech skyldes
ikke minst kvaliteten på tilbudsarbeidet som ble gjort. Blant annet
vakte det stor tillit at det allerede i
tilbudsfasen ble gjort grundige og
detaljerte vurderinger når det gjaldt
hvordan den praktiske delen av
installasjon og prosjektgjennomføring skulle gjøres.
– Erfaringene med selve leveransen
viser også at Skala Robotech, har
vist seg tilliten verdig, mener Aasen.
– Selve installasjonen har på vårt
ønske blitt gjennomført i flere trinn,
og installasjonene har gått svært
bra, med minimal stopptid på anlegget. Skala Robotechs fleksibilitet har
vært stor, slik at installasjonen i liten
grad har forstyrret produksjonen.
Anlegget har nå vært i drift en periode. – Det er de færreste prosjektleveranser som går så smertefritt som
denne, mener Aasen. De små problemer som har vært, er raskt blitt
ryddet opp i, og vi har fått en stabil
og effektiv palleteringsløsning!
For mer informasjon om våre robotløsninger, kontakt Bent Kløvstad
tlf 905 95 982/bent.klovstad@skala.no.

I november 2013 ble Skala Prosessteknikk utnevnt til Master Distributør for
Alfa Laval i Norge. Fra venstre; Hege Sverreson, konstituert adm dir i Skala
Prosessteknikk, Henning Sørensen, Salgdirektør i Skala Prosessteknikk og
Finn Kjeldgaard, Distributor Manager, i Alfa Laval Nordic.

Master Distributør i Norge
— Skala og Alfa Laval med økt samarbeide

Alfa Laval har som en sentral del av sin strategi å nå markedet
gjennom en globalt nettverk av partnere, og tilbyr tre nivåer av partnerskap: Autorisert -, Sertifisert - og Master Distributører. De ulike
nivåene gir uttrykk for ulik grad av samarbeide og eksklusivitet i partnerskapet, og innebærer i også fordeler for partnerens kunder.

Høye krav til partnere
Master Distributører, det høyeste nivået av partnerskap, blir tilbudt partnere som kan tilby dyp lokalkunnskap og spesialkompetanse, og kan sammen med Alfa Laval tilby en enda bedre service
til eksisterende og potensielle kunder. I november 2013 ble Skala
Prosessteknikk utnevnt til Master Distributør for Alfa Laval i Norge,
med ansvar for salg og service av Alfa Lavals hygieniske produkter til
mat-, meieri-, drikkevare- og biopharma industrien.

Grunnlag for videre vekst

Anlegget har vist seg stabilt i drift. Ved
behov er heller ikke Skala Robotechs servicepersonell langt unna! Foto: Automatiker
& Fotograf, Jon Schioldborg Baglo.

”Vi tror det er vekstmuligheter for hygienisk prosessutstyr innenfor
næringsmiddel- og farmasøytisk industri, og vi har valgt å oppskalere våre aktiviteter på dette området,” forteller Finn Kjeldgaard,
Distributor Manager, i Alfa Laval Nordic. ”Vi er sikre på at Skala
Prosessteknikks dedikerte og dyktige team av fagspesialister vil
betjene våre kunder godt, og bidra til en positiv utvikling.”
”Vi setter stor pris på utvidelsen av samarbeidet, og er overbevist om
at vi med vår omfattende bransjekunnskap fortsatt skal kunne hjelpe
norsk mat- og farmasøytisk industri med å løse sine daglige utfordringer. Med et tettere samarbeide med Alfa Laval vil vi være enda
bedre i stand til å møte de fleste spesifikke kundebehov,” mener Hege
Sverreson, konstituert adm.dir. i Skala Prosessteknikk.
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Den mest
hygieniske bøtten!
Med fordeler i «bøttevis» kan
vi nå lansere Vikans hygieniske
bøtte også til 6 ltr. Bøtten er
utviklet etter matindustriens
ønsker og behov. Med sitt unike
design skiller bøtten seg fra
markedets øvrige bøtter. Ikke
bare med utseendet, men også
med en rekke funksjoner og
finesser som oppfyller brukerens behov ved transport eller
oppbevaring av næringsmidler
og ingredienser.
• Bøtten er fremstilt av FDA godkjente
materialer i høyeste kvalitet og lever opp
til EU regulativ no. 10/2011 om plast–
materialer som kommer i direkte kontakt
med næringsmidler.
• Klikklokk er tilgjengelig både til 12 ltr og
6 ltr bøtten. Dette hindrer forurensning.
Lokket er designet med en forhøyning
som gjør den trygg å stable.
• Dryppfri tut
• Solid håndtak i rustfritt materiale
• Godt synlig målmengde i ltr, US gallion og
UK gallion
• Flat rygg som gjør det enkelt å bære uten
at bøtten støter mot benet
• Hevet bunn som sikrer godt og sikkert
grep
• Veggoppheng i rustfritt som sikrer god
tørk etter vask
• Leveres i 9 ulike farger - ypperlig for
soneinndeling!

Tetra

— designet for best

Den nye Tetra Alex ® 300 kan brukes
til et bredt produktspekter som melk
og melkeprodukter, drikkevarer,
dressinger og sauser.
Tetra Pak® har lang erfaring med
homogenisatorer, og har utviklet
svært kostnadseffektive løsninger
tilpasset et bredt anvendelsesområde. Disse kjennetegnes bla av:
Svært effektiv homogenisering — et
banebrytende design muliggjør drift
ved lavere trykk for å spare energi .
Lave servicekostnader — bla med
utstrakt bruk av vendbare slitedeler,
som betyr doblet levetid og halverte
kostnader på utbytting av disse.

Veggoppheng i rustfritt som sikrer
god tørk etter vask
10

Enkel tilgang ved service — fronten,
sidene og baksiden på Tetra Alex
300 kan åpnes. Dette gjør service og

Alex 300

mulig driftsøkonomi
Både fronten, sidene og baksiden på Tetra Alex 300
kan åpnes. Dette gjør service og vedlikehold raskt,
trygt og enkelt. Med utstrakt bruk av vendbare
slitedeler fordobles levetiden disse komponentene, samtidig som kostnadene halveres – et annet
bidrag til driftsøkonomien.

Den nye Tetra Alex® 300 er en homogenisator for medium til høye kapasitetsbehov. Den homogeniserer effektivt ved lavt trykk, noe som betyr reduserte energikostnader. Sammen med mange andre detaljer bidrar dette til god totaløkonomi.
vedlikehold raskt, trygt og enkelt.
Hygienisk Design — homogenisatoren har helt separate våt — og
driveender, og er fullt rengjørbar.
Tetra Pak er sertifisert til å overholde strenge hygienestandarder som
3A og EHEDG .
Bredt utvalg — 8 forskjellige homogenisatoren modeller, for kapasiteter fra 55 liter/t opp til 52300 l/t,
med arbeidstrykk opp til 630 bar.
Tetra Pak homogenisatorer er tilgjengelige for høy- og lavviskøse
produkter, for aseptisk eller ikke
aseptisk produksjon.

Tetra Pak® har lang erfaring med homogenisatorer, og kan tilby løsninger som ivaretar produktkvalitet, driftssikkerhet og totaløkonomi.

Enkel å oppgradere — en rekke
tilvalg ettermonteres hvis produksjonskrav endres, og dermed sikre
deg en fremtidsrettet investering .
11

Leveransen omfatter bla Waldner lokkpåsetter, maskiner for brett og lokk,
baner og elevatorer fra Frediksson, samt
tilpasninger av Motoman robotcellen.
Foto: Thor Skjønhaug, Skala
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En partner fra

AÅ
til

– En viktig grunn til at valget falt på Skala ved denne leveransen, var at dere kunne
stå ansvarlig for hele vareflyten, fra begeret er fylt til ferdig pall, mener prosjekt–
leder ved TINE Tretten, Jan Erik Linn. Det er mye som skal spille sammen, og det
å ha én partner med ansvar for total funksjonalitet forenkler utrolig mye!
Hovedtyngden av TINE Trettens
meget omfattende produktspekter
befinner seg innen ulike begerprodukter basert på grøt – et område
i stødig vekst og med meget aktiv
produktutvikling. Nye produkter og
voksende volum er også grunnen til
at TINE Tretten ønsket en ny linje for
begerprodukter som Byggrynslunsj
og TINEs nye 14 serie.
Linjen fra Skala Robotech /Skala
Prosessteknikk håndterer begrene
fra fyllemaskin til fylte brett er ferdig palletert.
Leveransen omfatter bla Waldner
lokkpåsetter, traureiser og isetter,
baner og elevator fra Frediksson,
samt tilpasninger av Motoman
robotcellen for palletering.

Lite ”handlingsrom”
Med mange komponenter og
begrenset plass har en av de største utfordringene vært å finne

vært nøkkelen til at resultatet er
blitt så bra!

Utnytter eksisterende robotløsning

Prosjektleder Jan Erik Linn er godt fornøyd med løsningen, hvor bla kapasiteten
på eksisterende robotløsning ble utnyttet.

riktig plassutnyttelse og en effektiv varestrøm. Blant annet sørger
en elevator for å løfte produktene
opp i takhøyde, slik mye av vareflyten foregår uten å påvirke det
som foregår på gulvplan.– Skala
Robotech tegnet ut mange forslag
før vi fant det vi mener er den riktige løsningen, forteller Linn. – At vi
la ned mye energi i denne fasen har

– Skala Robotech har tidligere levert
palleteringsløsningene vi benytter,
og her kunne vi utnytte det faktum at
roboter enkelt lar seg omprogrammere til nye oppgaver. Kapasiteten
var der, og etter tilpasninger kunne
roboten i en av palleteringscellene samtidig håndere vareflyten fra
eksisterende risgrøtlinje, i tillegg til
den nye begerlinjen. Dette omfatter
også ileggning av mellomlagspapir.
Jan Erik er godt fornøyd med gjennomføring og resultat. – Med én
partner som har ansvar for total
funksjonalitet er det mye som blir
enklere. Skala Robotech har hatt
det gjennomførende ansvaret i
dette prosjektet, noe de har gjennomført ryddig og profesjonelt fra
forprosjekt til igangkjøring!

I løpet av åtte år er andelen av
befolkningen som spiser et lite
måltid mellom lunsj og middag mer
enn doblet, fra 20 prosent til 47
prosent. Nye produkter og voksende
volum er også grunnen til at TINE
Tretten ønsket en ny linje for begerprodukter som Byggrynslunsj og
produktserien 14 fra TINE. Dette er
en serie mellommåltider bestående
av cottage cheese, gresk yoghurt og
havregrøt med topping. Foto: TINE
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Komplett løsning - én partner
– fylling, interntransport og palletering i meieriindustrien
I Skala gruppen finner du en rekke selskaper med betydelig spisskompetanse innen fylling, emballering, produkthåndtering og materialflyt. Sammen kan vi tilby meieriindustrien fullintegrerte løsninger som
ivaretar hele verdikjeden fra produsert vare til ferdig pall. Vi tar oss av
hele leveransen, og du får én partner å forholde deg til.
Leveransen til TINE Meieriet Tretten, som presenteres
på foregående side er et godt eksempel på den bredden
Skala gruppen kan tilby når det gjelder ”end of line” løsninger til meieriindustrien. – Dvs verdikjeden fra og med
produktemballering til distribusjon. De ulike selskapene
i Skala gruppen tilbyr kompletterende løsninger og kompetanse på området, og kan levere løsninger for fylling,
wrap round, produktkontroll, veiing, isettere, bretthåndtering og palletering, transportbaner og -heiser, samt
utstyr for pall/ kassehåndtering.

En løsning- en partner
For våre kunder i meieriindustrien betyr dette at de kan
få én løsning uten uavklarte grensesnitt, og én partner
å forholde seg til.
Med økende produktutvikling og -bredde er effektive og
fleksible ”end of line” løsninger blitt stadig viktigere i
meieriindustrien. Skala kombinerer inngående kunnskap om meieriindustrien med komplette løsninger
hvor de enkelte elementer fungerer i samspill. Kontakt
oss, så kan vi fortelle mer!

Kartoneringsenhet - vi tilbyr en hel serie av maskiner
designet for å samle, gruppere og pakke produkter i
kartonger, på brett eller i
andre forpakninger

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

Traureiser-kompakte
løsninger for beger eller
andre produkter på brett.

Fyllemaskin - med oblat og
lokkpåsetter.
Fyllemaskin - med oblat og
lokkpåsetter. Vi leverer også
skjepåsetter.
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Grupperingsystem for
ulike pallemønstre. Dette
bidrar til best mulig
kapasitetsutnyttelse..

Motoman robot med multifunksjonsgriper for kartong
og brett.
Roboten håndterer ulike
forpakninger og produkter
samtidig.

Pallevikling med strekkfilm
eller nett.

Pallemagasin.

Brettisetter/robotisert pick
and place – vi har et bredt
spekter av løsninger tilpasset
ulike produktyper og
produksjonsvolum.

.
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Alfa Laval har utviklet en kostnadseffektiv og innovativ kontrollenhet for sine
dreiespjeldventiler. Unique Control LKB kan
brukes på alle ventildimensjoner i sortimentet,
og er svært lett å installere og konfigurere.

Unique Control
— for LKB ventiler, og med innebygget aktuator
Unique Control LKB med innebygd aktuator kan brukes
på alle LKB ventiler og til alle applikasjonsområder.
Konstruert som en komplett enhet med innebygget
aktuator sikrer den kontroll, hygiene og pålitelighet.

Konfigurering med et knappetrykk
En aktuatorstørrelse dekker alle størrelser av ventiler,
noe som forenkler bestilling, reservedelshold og vedlikehold. Enheten er enkel å installere og du bestemmer
selv på stedet om om den skal settes opp som normalt
åpen eller lukket.
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Bare trykk på en knapp, og enheten som er kompatibel
med både digital og AS grensesnitt, konfigurerer og
kalibrerer seg selv for å sikre en best mulig drift. Denne
praktiske ”ett knapprosessen” sparer tid og penger, og
går opp til fem ganger raskerer enn tradisjonelt oppsett.
Unique Control detekterer selv ventiltype, og overvåker
trykket i trykkluftsystemet. Ved gradvis trykkfall vil den

Unique Control er selvkonfigurerende og settes opp ved et
enkelt knappetrykk. Den detekterer selv ventiltype og overvåker
trykket i trykkluftsystemet.

sende et varselsignal. Dette betyr at du kan velge å fortsette prosessen eller gjennomføre annet tiltak.

Trykkluft erstatter aktuatorfjær
I stedet for å bli styrt av en konvensjonell mekanisk
fjær som de fleste av denne typen ventilaktuatorer,
styres aktuatoren i Unique Control med trykkluft. Dette
muliggjør drift på lavere lufttrykk og har vist seg som
en meget pålitelig løsning. Unique Control er testet
med mer enn en million ventilslag, og er kanskje den
mest holdbare aktuatoren som er på markedet.
Dette sikrer også en svært fleksibel enhet, som enkelt
kan endres fra normalt åpen til normalt lukket.

Akvakulturindustrien er et av Skala Maskons kjerneområder. Selskapet har hatt betydelig suksess og internasjonal
oppmerksomhet med et vaksinasjonssystem for smolt som
gir betraktelige innsparinger og kvalitetsforbedringer sammenlignet med tradisjonelle vaksinasjonsmetoder.

Skal vaksinere fisk i
Latin Amerika

En aktuatorstørrelse dekker alle størrelser av ventiler, noe
som forenkler bestilling, reservedelshold og vedlikehold.
Enheten er enkel å installere og du bestemmer selv på stedet
om om den skal settes opp som normalt åpen eller lukket.

Hygienisk og robust design
”Alt i ett” konstruksjonen gir svært gode hygieniske egenskaper, i tillegg til pålitelighet og robusthet.
Innkapslingen i komposittmateriale forhindrer kondensdannelse og inntrengning av støv, vann og andre
forurensninger inn i enheten. Dette bidrar til maksimal
hygiene og gjør at den tåler krevende miljøer uten å
svekkes, korrodere eller misfarges. Unique Control er
ikke sensistiv for trykksjokk eller temperaturvariasjoner – noe som er en trygghet mot falske alarmer som
kan forstyrre produksjonen.

Eksisterende ventiler kan oppgraderes
Det er en enkel oppgraderingsvei med Unique Control.
Den passer til alle manuelle og aktuatorkontrollerte
LKB ventiler, og eksisterende aktuatorer kan oppgraderes etter hvert som de trenger fornying, og samtidig få
fordelene til Unique Control. For mer informasjon, kontakt: Owe Barsten tlf 928 44 308/owe.barsten@skala.no.

PHARMAQ og Skala Maskon har signert en distribusjonsavtale for Skala Maskons vaksinasjonsmaskiner
og annet teknisk utstyr til akvakultur-næringen i LatinAmerika. – Denne avtalen er som hånd i hanske med
PHARMAQs langsiktige strategi og en fin anledning for
PHARMAQ til å intensivere sitt nærvær og å øke verdiskapningen til vaksinekundene i regionen, sier Jan
Oppen Berntsen, Direktør for Fôrprodukter og Teknisk
Utstyr i PHARMAQ AS.
– Skala Maskon har lenge ønsket en strategisk partner
som kan hjelpe med markedsføringen av vår innovative
teknologi mot den internasjonale akvakulturindustrien.
Latin-Amerika er viktig i så henseende og PHARMAQ
har den ideelle ekspertisen og markedskunnskapen
som skal til for å introdusere vår teknologi i regionen.
Vi er sikre på at dette partnerskapet vil være gunstig
for alle parter og ikke minst bringe nye muligheter til
akvakulturnæringen i Latin-Amerika, sier Jon Anders
Leikvoll, Daglig Leder i Skala Maskon.
PHARMAQ AS Technika er nylig etablert i Puerto Montt,
Chile og er ansvarlig for markedsføring og salg av
Skala Maskon sine produkter i regionen. Målet er å
være ledende på teknisk service og oppfølging av kundene. — Muligheten til å påvirke korrekt bruk av våre
vaksiner er meget viktig for den generelle fiskevelferden og sikrer at gode vaksinasjons-rutiner og -regimer blir anvendt,” sier Bernd Wrege, Styreformann i
PHARMAQ AS Technika SpA.
Den første maskinen er allerede levert til Chile!
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Alfa Laval SCPP tilbys i to vari–
anter: for CIP-vask eller beregnet
for ”strip-clean”.

SCPP

– for høye utløpstrykk og produkter med lav viskøsitet
Alfa Lavals SCPP positive pumper passer for transport av krevende produkter
med partikler og/eller lav viskøsitet ved høye utløpstrykk, og egner seg godt for
næringsmidler og andre hygieniske applikasjoner.
Alfa Lavals SCPP serie er designet spesielt for transport av produkter med partikler og/eller lav viskøsitet
eller i situasjoner hvor høye utløpstrykk benyttes. Dette
oppnås blant annet ved hjelp av små toleranser mellom
rotor og rotorhus, i kombinasjon med materialvalg.

For CIP vask eller ”strip-clean”
Alfa Laval SCPP tilbys i to varianter. SCPP 1 er en robust
modell beregnet for ”strip-clean” applikasjoner. SCPP 2
har egenskaper som gjør den bedre egnet for CIP-vask.

Redusert trykkfall på innløp
SCPP pumpene er utstyrt med store inn- og utløpsporter, dette reduserer trykkfallet når produktet kommer
inn i pumpen. I kombinasjon med pumpens øvrige
egenskaper, reduserer dette risikoen for kavitasjon og
skade på pumpen.
SCPP serien kan leveres med en rekke ulike pakningstyper avhengig av bruk. Standard er den utstyrt
med twin-wingrotorer, men kan også tilbys med single-wing-rotor for produkter med stort partikkelinnhold.
For mer informasjon, kontakt: Owe Barsten
tlf 928 44 308/owe.barsten@skala.no.
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Små toleranser mellom rotor og rotorhus, i kombinasjon med
materialvalg øker effektiviteten på produkter med lav viskøsitet, og bidrar til stabil flow under varierende baktrykk.

Tetra Pak styrker produktspekteret

— DSS Silkeborg AS er blitt et Tetra Pak selskap
Tetra Pak® har overtatt det danske selskapet DSS
Silkeborg A/S, en ledende aktør innen membranfiltrering i meieriindustrien.
DSS utvikler og produserer membranfiltreringsløsninger for ulike meieriapplikasjoner, basert på
omvendt osmose, nanofiltrering, ultrafiltrering og
mikrofiltrering. Kjernekopmpetansen til DSS ligger
i å maksimere råstoffutnyttelsen, basert på en inngånde forståelse av fraksjoneringsprosesser, vannbehandling og meieriproduksjon.

Fokus på meieriindustrien
Siden selskapet ble etablert i 2000 har DSS levert mer
enn 500 membranfiltreringsanlegg — til alle de ledende meieriselskapene i verden.
Med 50 av de mest erfarne spesialistene innen mikrofiltrering anvendt i meieriapplikasjoner, har DSS bygget
opp en omfattende kompetanse innen sitt høyt spesialiserte fagområde. I tillegg til bedre råstoffutnyttelse,
blir DSS’s ekspertise benyttet til å redusere energi- og
vannforbruk, og redusere utslipp. Dette bidrar til et
bedre miljøregnskap og lavere totalkostnader.

Styrker produktspekter og kompetanse
Som Tetra Paks samarbeidspartner, vil overtakelsen
av DSS bety at Skala får direkte tilgang til en betydelig
ekspertise innen membranefiltrering. Dette betyr en at
vi kan tilby et enda større spekter av prosessløsninger
for melkebehandling, osteproduksjon og mysebehandling. Teknologien er også interessant for andre typer
drikkevarer og næringsmidler.
DSS fortsetter sin virksomhet i Silkeborg, og vil inngå i
Tetra Paks ”Cheese and Powder” forretningsenhet.

Med 50 av de mest erfarne spesialistene innen mikrofiltrering
anvendt i meieriapplikasjoner, har DSS bygget opp en omfattende kompetanse innen sitt høyt spesialiserte fagområde.
Foto: DSS

DSS utvikler og produserer membranfiltreringsløsninger for
ulike meieriapplikasjoner, basert på omvendt osmose, nanofiltrering, ultrafiltrering og mikrofiltrering. Foto: DSS
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Mat og Emballasje 2014
– vellykket messe og temadag

Skala deltok på Mat og Emballasje 2014 – denne gang både med stand og et
kundeseminar som ble avholdt på Thon Arena Hotell, vegg i vegg med messen.
Dermed kunne en spennende fagdag kombineres med messebesøk.
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Det skjer endringer når der gjelder forbrukernes
demografi, holdninger og adferd. Mindre husholdninger, endringer i alderssammensetning, økt fokus på
helse og ”mat på farten” er stikkord for noen av disse.
Samtidig skjer det en teknologisk utvikling som gir
muligheter til hurtigere omstilling, større variasjon og
økt effektivisering.

Åke Jeppson, Product Sales Manager, Tetra Pak; Endringer i
forbrukernes holdninger, kjøpsadferd og forbruksmønster
- noen viktige trender.

Vi inviterte til en temadag som belyste disse utviklings–
trekkene, og hva dette gir av muligheter for matindustrien. Fokus var på ”end of line” – verdikjeden fra og med
produktemballering til distribusjon. Ved hjelp av noen av
våre dyktige internasjonale samarbeidspartnere ble dette
belyst ut i fra ulike innfallsvinkler. Vi kunne glede oss over
god oppslutning og spennende foredrag – dette fristet til
gjentagelse! Temaene var varierte og med ulike innfallsvinkler:

Steven Spencer, Sales Manager Yamato Scale: Nye muligheter med moderne veieløsninger

Michael Finkenzeller, Packaging Machines, Hermann
Waldner GmbH & Co: Nye krav til forpakningstyper, variasjon og produktholdbarhet. Hva betyr dette for de emballasjetekniske løsninger vi velger?

Barth, Sales Director, Somic: Fra forbrukerpakning til
Point of Sale
Stephan Trunk, Key-Account-Manager Yaskawa Europe
(Motoman): Robotisering i næringsmiddelindustrien
Vi takker alle som tok seg tid til å delta på temadagen,
eller besøke oss på messen!

Rensing av prosessvann i
fiskeindustrien – vi har løsningene
Fiskeindustrien i Norge er i utvikling og blir stilt overfor nye utfordringer når det
gjelder rensing av prosessavløpsvannet. Sammen med Stigebrandt Hydroteknik
og Läckeby Products kan vi tilby et bredt spekter av rensetekniske løsninger.
I samarbeide med Stigebrandt
Hydroteknik og Läckeby Products,
har vi bygget opp stor erfaring når
det gjelder vannrensing i fiskeindustrien. Vi har levert komplette renseanlegg og prosesskomponenter til
anlegg for slakting og foredling av
fisk, anlegg for behandling av restprodukter, samt fôrindustrien.

Steg 1
Sil for store partikler

Steg 2, 3, 4
Fettutskilling
Flotasjon
Kjemisk rensing

Utløp
Steg 5
Biologisk rensing

Innløp

Ved slakting, sløying og industriell
foredling av fisk frigjøres store partikler i skylle- og spylevann, samtidig som blod og fett/olje frigjøres
i vannet. Ofte løses også deler av
slo og mageinnhold opp. Dette
gjør prosessavløpsvannet veldig
næringsrikt. Et slikt avløpsvann må
renses før det slippes til resipient.

Trinnvise renseprosesser
Skala tilbyr i dag et bredt produktspekter innen rensing av prosessavløpsvann, våre system er
oppdelt i 5 prosess-steg:

Bioslam

SAK/Skala

Slamavvvanning

Skala tilbyr i dag et bredt produktspekter innen rensing av prosessavløpsvann, Hvilke av
de ulike trinnene som skal benyttes i hvert tilfelle bestemmes ut fra de rensekrav som
stilles, og sammensetningen av avløpsvannet.

partikkelavskiller som kontinuerlig
skiller ut partikler fra en strømmende væske.
Denne har mange fordeler:
-

Optimalisert for dine behov

Stigebrandts systemer er stegvis
utbyggbare. Dette betyr at etterfølgende system kompletterer den

Alternativt
utløp

Silgods

1. Mekaniske avskilling av faste større
partikler
2. Separasjon av fett og olje
3. Separasjon av små partikler med
DAF «Dissolved Air Flotation»
4. Kjemisk felling for reduksjon av
oksygenkrevende materiale BOF og
næringsssalter
5. Biologiske rensesteg for reduksjon
av løst organisk materiale.
Hvilke av de ulike trinnene som
skal benyttes, bestemmes ut fra de
rensekrav som stilles, og sammensetningen av avløpsvannet. I samarbeide med Stigebrandt og og Läckeby
Products har vi en produktpalett som
gjør at vi kan tilby de riktige løsningene. Vi benytter kjente prinsipper og
meget godt utprøvd teknologi.

B

Flotasjonsslam

Høyt organisk innhold

Stigebrands Seperator er et nøkkelkomponent i de fleste rensetekniske løsningene. En meget kompakt, effektiv og
fleksibel enehet.

opprinnelige installasjonen uten
ombygging av denne. Våre renseanlegg leveres normalt for en helautomatisk drift. Behovet for tilsyn og
vedlikehold er lavt.

Seperatoren – sentralt komponent
Separatoren er en tankbasert

Høy avskillingsgrad av partikler
Meget driftsikker
Klarer store variasjoner i flow
Lite arealkrevende
Enkel å installere
Lavt energiforbruk
Lite vedlikeholdsbehov
Små vedlikeholdskostnader

Separatoren er tilpasset en utbygging med dispersjonsluft og kjemiske fellingssteg for å oppnå høygradig
rensing av avløps- og prosessvann i
en kompakt og komplett installasjon.
Vi kan tilby testmaskiner for
utprøving av renseteknikker på det
aktuelle prosess-avløpsvannet hos
kunden. Dette gir det beste grunnlag for å utvikle en optimal løsning.
Kontakt Arne Sakshaug tlf 901 35 238
/arne.sakshaug@skala.no for mer
informasjon!
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Roboter tar nattskiftet
– Duun Industrier med ubetjent sveising gjennom hele natten
Duun Industrier har hatt en lang og spennende reise siden de produserte
grøftegravere tidlig på 50 tallet under navnet Duun-Smia. Mens mye norsk
produksjonsindustri har forsvunnet de siste årene, har bedriften overlevd
gjennom offensiv produktutvikling og vilje til å ta ny teknologi i bruk.
– For å klare seg i dagens globaliserte marked må
bedriftene fokusere på totalkostnadene i produksjonskjeden, produktkvalitet, produktiviteten og leveringstiden. Disse faktorene gjør roboter til en god investering,
mener daglig leder i Skala Robotech, Ulf Brekke. –
Mange bedrifter innser nå at omlokalisering av produksjonen ikke er løsningen for å klare seg i konkurransen
fra lavkostland, ettersom den mer kompliserte produksjonskjeden og logistikkproblemene som raskt oppstår,
oppveier kostnadsbesparingene. I stedet velger de
roboter for å øke produktiviteten og kvaliteten.

Satser offensivt på produksjon Norge
Levangerbedriften Duun Industrier er et godt eksempel på en bedrift som satser på robotteknologi for å
for å drive en konkurransekraftig produksjon. Allerede
i 1986 ble den første Motoman roboten tatt i bruk, og
selskapet har dermed har vært svært tidlig ute i norsk
sammenheng. Deres siste satsing på dette området, er
et nytt robotisert sveise-anlegg som i kombinasjon med
et avansert automatlager skal øke kapasiteten, og ikke
minst – fleksibiliteten i produksjonen. Med sesongvarierende produktspekter og en produksjon som omfatter

Anlegget betjenes på dagtid av to operatører som legger deler som skal sveises i sveisejiggene på palettene. Pallettene går så til
for automatlager. På natten greier robotene seg på egenhånd, og sveiser de produktene som automatlageret forsyner dem med.
Foto: Duun Industrier.
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Det nye produksjonsanlegget ble
åpnet av daværende industriminister Trond Giske.Til høyre Ulf
Brekke, Skala Robotech.
Foto: Duun Industrier.

et stort antall store og små komponenter, blir fleksibilitet og hurtig omstilling sentrale begreper i løsningen.

Ubetjent sveising gjennom hele natten
Sveisecellene omfatter to traversmonterte Motoman
sveiseroboter som fortløpende håndterer paletter på
1,6x4 m med komponenter som er montert på sveisejigger. Sveisecellen registrerer hvilken palett som
ankommer ved hjelp av RFID, og henter frem riktige
sveiseprogrammer på basis av dette. En palett kan
inneholde opp til 26 ulike sveiseoppgaver som krever
hver sine programmer. Disse håndterer sveisecellen
uten noen form for omstilling og omprogrammering.
Dette gjør det mulig å produsere langt mer ordrestyrt,
hvor produktene kan mates inn etter behov, uten tanke
på omstilling eller nedetid. Anlegget betjenes på dagtid
av to operatører som legger deler som skal sveises i
sveisejiggene på palettene. Plalettene går deretter til
automatlager. På natten greier robotene seg på egenhånd, og sveiser de produktene som automatlageret
forsyner dem med. Dermed er anlegget i stand til
døgnkontinuerlig drift, og opp til 4 årsverk spares i forhold til tidligere løsninger.

Fleksibilitet og kvalitet like viktig
– Ved siden av timebesparelser, har det vært et klart
mål å oppnå større fleksibilitet i produksjonen og kortere gjennomløpstid, forteller Ulf Brekke. – Moderne
automasjons- og robotteknologi gjør det nå mulig med
høy grad av fleksibilitet, uten at dette går på bekostning
av effektiviteten. Mange norske industribedrifter kjennetegnes nettopp av korte produksjonsserier og stor
variasjon i produksjonen. Robotteknologien er spesielt
velegnet til et slikt scenario.
Økt robotisering bidrar også til økt repeterbarhet og
dermed mer stabil kvalitet på sveisingen.

Utvikling gjennom omstillingsvilje
Duun Industrier har hatt en lang og spennende reise
siden de produserte grøftegravere tidlig på 50-tallet
under navnet Duun-Smia.
– Duun Industrier er en spennende samarbeidspartner
som gir oss muligheter til å gjøre det vi helst vil – nemlig å skape reelle prosessforbedringer. Gjennom et
langsiktig samarbeide og ved å trekke oss inn tidlig i
planleggingen, har vi i fellesskap utviklet løsninger som
gir økt konkurransekraft. Dette er vi stolt over å være
med på, avslutter Brekke.
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Hoved overskrift
Under overskrift

Reduksjonen i tidsforbruket oppnår vi bla ved å bruke vått
forskum før forskyllingen, samt ved å bruke mer vann pr
minutt til forskyllingen. En nyutviklet injektorblokk gjør at du
kan velge mellom tre ulike kjemikalier uten å måtte flytte
slangen til annen avgang!

SPAR OPP TIL 40% TID PÅ SKUMVASK
– mer tid til produksjon med nytt rengjøringskonsept
Opp til 40 % spart tid, og dermed markant reduserte lønnskostnader i
forbindelse med rengjøringsprosessen. Det er en av de store gevinstene ved
FOAMICOs nye rengjøringskonsept, FOAMICO FO1.
– Reduksjonen i tidsforbruket oppnår vi bla ved å bruke
vått forskum før forskyllingen, samt ved å bruke mer
vann pr minutt til forskyllingen, forteller Sales Manager
hos FOAMICO, Nick Østergaard Jensen. – Dette en av
detaljene som bidrer til opp til 40 % spart tid, og dermed betydelige besparelser i forbindelse med rengjøringsprosessen.

Lavere forbruk av energi og vann
Han tilføyer, at selve teknikken er forbedret, slik at man
også får et lavere forbruk av energi og vann med det nye
FOAMICO FO1 rengjøringskonseptet. Den økte vannmengden pr minutt, mer enn oppveies av redusert vasketid.
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– Det kan brukes opp til 3 ulike kjemikalier med det nye
FOAMICO FO1 rengjøringskonseptet. Disse kan håndteres med en og samme injektorblokk via en enkelt
avgang. Med denne teknologien kan alle prosessene i

FOAMICO FO1 rengjøringskonsept utføres fra samme
avgang. Rent praktisk betyr det at rengjøringsmedarbeideren ikke skal flytte slangen fra en avgang til en
annen. Det kan derfor velges mellom de ulike funksjoner ved hjelp av et håndtak.

Hva kan du spare?
Er du interessert i det nye FOAMICO FO1 rengjøringskonsept, så er det mulig å foreta en nøyaktig beregning
av rengjøringskostnadene på alle parametre ved hjelp
av programmet OPC-diagnosis (Open Plant Cleaningdiagnosis). Ved hjelp av dette programmet kan man
sammenligne kostnadene ved dagens situasjon og ved
et bytte til FOAMICO FO1, og dermed beregne besparelsesmulighetene.
For mer informasjon, kontakt: Jannicke Fikkan,
tlf 916 48 520/jannicke.fikkan@skala.no.

Vil du bli med
oss og åpne
nye dører i
matindustrien?
Skala er en ledende leverandør av prosessteknologi til matindustrien i Norge. Vi er
250 kollegaer som jobber med verdens
viktigste råvarer. Det former vårt fellesskap
og våre resultater.

Nå søker vi flere kollegaer:
Salgsingeniører meieri/
drikkevareindustri
Prosjektingeniør
Salgs- og prosjektingeniører
fisk- og fôrindustri
Teknisk tegner
Servicemekaniker
Servicetekniker
Regnskapsfører
Automasjonsingeniører MES
Følg med på finn.no og skala.no!
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Vi ønsker velkommen
– nye medarbeidere i Skala gruppen
Dan Jensen
(1977) er ansatt
som montør
i montasjeavdelingen
under teknisk
avdeling i
Skala Prosessteknikk. Han er fra
Danmark og har vært leid inn som
montør til oss fra Sørgård industrien. Nå har Dan bosatt seg på Bryne
ved Stavanger. Han har fagbrev som
maskinarbeider og har jobbet for oss
på mange anlegg i Norge. Dan liker
dataspill og trener karate.
Pentti Smedberg (1964) er
ansatt som
prosjekt- og
servicesjef i
Skala Foodtech.
Han er fra
Karlstad og ble først kjølemontør
før han tok høyere utdannelse innen
teknisk, økonomiske og IT. Pentti
jobbet tidligere i Pöyry, Metso Paper
og Algas før han valgte å komme til
Norge. Pentti kjører motorsykkel og
er en kløpper til å danse swing!
Atle Monsås
(1959) er ansatt
som fabrikksjef
i Skala Fabrikk.
Han kom fra
Lierne Bakeri
og var med på
å bygge bedriften til en solid virksomhet som i dag
er en del av Rieber gruppen. Atle
er næringsteknolog og har også
bagrunn fra logistikk og kjøleteknologi. Han er ivrig mosjonist og jeger.
Owe Barsten
(1962) er
ansatt i Skala
Prosessteknikk
som selger av
komponenter fra Alfa
Laval. Han har mange års erfaring
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med salg og forretningsutvikling i
Lilleborg Profesjonell og Alfa Laval.
Owe er utdannet agro- og samvirketeknikker og har drevet sin egen
gård med 22 melkekyr i Møre og
Romsdal. Han er glad i musikk og
liker godt å lage mat på fritiden.
Thomas Arbøll
(1970) startet i
en praksisplass
som automasjonsingeniør i
Skala Prosessteknikk, og har
nå gått inn i fast stilling. Thomas har
fagbrev som automatiker og ble ferdig automasjonsingeniør/kybernetikk
i 2011. Han har i flere år jobbet som
automatiker ved Fellesmeieriet i
Oslo. Thomas er en ivrig svømmer og
glad i sjøen .
Rasmus Werth
(1978) er ansatt
som montør
i montasjeavdelingen
under teknisk
avdeling i Skala
Prosessteknikk. Han er også dansk
og har vært leid inn som montør til
oss. Rasmus har familie i Haugesund
og har derfor bosatt seg i Norge. Han
liker å fiske på fritiden og ellers være
sammen med venner og familie.
Rune Skaufel
(1975) er ansatt
som automasjonsingeniør i
Skala Prosessteknikk, Trondheim med
spesialfelt innen Siemens plattformer. Han har lang erfaring både som
salgsingeniør og systemingeniør; sist
fra Visiontech AS. Rune er interessert i pistolskyting og fluefiske og er i
tillegg svært opptatt av ølbrygging!

Jan Erik
Halsan (1967)
er ansatt
som montør i
montasjeavdelingen
under teknisk
avdeling i Prosessteknikk. Han kommer fra stillingen som rørlegger i
Trønderrør der han har jobbet på
anlegg for Tine Verdal, Felleskjøpet
og Aker Verdal. Jan Erik bor i
Levanger og bruker fritiden blant
annet på fiske og friluftsliv.
Allan Kjærgaard
Andersen
(1965) er ansatt
som salgssjef i Skala
Foodtech. Han
er utdannet
maskinmester og har videreutdannelse innen økonomi. Allan kjenner
oss godt gjennom sin forrige stilling
som regional eksportsjef for Brüel
International AS med salgsansvar for
blant annet Norge. Han har lang med
salg av maskiner, komponenter og
teknologiske løsninger. Allan er en
ivrig jeger!

Knut Harjo
(1972) er kjent
for mange
etter å vært
ansatt 5 år
som automasjonsingeniør
i Skala Prosessteknikk, Stavanger.
Han ønsket å prøve seg i en annen
bransje, men etter 1 år fant han ut at
Skala var en mer passende arbeidsgiver for han i forhold til utfordringer
og variasjon. I tillegg til erfaringen fra
Skala har Knut jobbet med feltinstrumentering, ulike kontrollsystemer og
industrielle IT løsninger. Vi er glad for
å ha Knut tilbake på laget!

Vi leverer kunnskap og løsninger til norsk matindustri, og målet er å gjøre våre
kunder enda mer konkurransedyktige.
Ved å kombinere et omfattende internasjonalt leverandørnettverk med betydelig
egenkompetanse, skal vi tilby løsninger basert på den beste teknologien som er
tilgjengelig, tilpasset norske forhold.

27

Nedre Kalbakkvei 88, Kalbakken.
Postboks 83 Økern 0508 Oslo
Tlf.: 23 05 28 00 Telefax 23 05 28 01
www.skala.no

