Hvilken løsning trenger du?

Vår teknologi, dine løsninger
Med mer enn 200 ansatte som omfatter spesialister innen prosess
engineering, automatisering næringsmiddelteknologi, utgjør Skala
Norges ledende teknologiske fagmiljø innen matvareforedling.
Gjennom Skala får du tilgang til et unikt og betydelig fagmiljø som kan
hjelpe deg å nå dine mål!
Skala er en viktig samarbeidspartner for store
deler av norsk næringsmiddelindustri og
omfatter fagmiljøer for design, prosjektering,
bygging og drift av produksjonsanlegg for matvare- og fiskeindustrien.
I snart 80 år har vi arbeidet med å gjøre våre
kunders produksjon raskere, mer arbeidsbesparende og effektiv!
Med mer enn 200 ansatte som forener kunnskap om næringsmiddelteknologi, automasjon
og prosessteknikk kan vi tilby komplette, integrerte og løsninger hvor prosesskomponenter
og styringssystemer fungerer som en helhet.
Egenproduksjon og internasjonalt nettverk
Årlig designer vi og leverer vi prosessløsninger til en verdi av ca 500 mill til norske kunder.
Skala har egne produksjonsenheter i Trondheim, Stjørdal og i Lier for rustfrie produkter,
maskinbygging og konstruksjon av robot- og
automatiseringsløsninger.

– Vi vil være mer enn en leverandør til
matindustrien. Vi vil gjøre en forskjell,
ved å utvikle og tilby løsninger som
bringer våre kunder videre.
Steinar Spydevold, Administrerende Direktør

Dette i kombinasjon med et internasjonalt leverandørnettverk som omfatter bla Alfa Laval,
Tetra Pak, Siemens, og ABB, betyr at vi kan løse
de fleste teknologiske utfordringer.
Du finner oss i hele Norge
I tillegg våre produksjonsanlegg, har vi hovedkontor i Oslo, samt salgs- og engineeringskontorer i Moss, på Klepp i Rogaland, samt i
Trondheim.
Dette sikrer oss nærhet til våre kunder i hele
Norge.
Utvikling og skreddersøm
Skala har stort fokus på utvikling og skreddersøm – løsningene vi tilbyr er ofte spesialutviklet
for å løse konkrete behov hos kunden.
Til fiskeindustrien har vi utviklet løsninger som
omfatter så ulike områder som sortering av
lakserogn, vaksinering av smolt, fôrproduksjon
og anlegg for utnyttelse av biprodukter og marint råstoff til oljer, pulver og ekstrakter.

Skala representerer et av Nordens største teknologiske fagmiljøer innen foredling av næringsmidler og
fôrprodukter. I tillegg våre produksjonsanlegg, har vi hovedkontor i Oslo, samt salgs- og engineeringskontorer i
Moss, på Klepp i Rogaland, samt i Trondheim.
Spesielt innen lukkede, kontinuerlige produksjonsprosesser har vi mye kunnskap å tilby.
Vi kombinerer prosessteknisk og næringsmiddelteknisk kompetanse med et automasjonsmiljø som har
spisskompetanse på denne typen produksjon. Vi kan hjelpe deg med å utvikle løsninger som sikrer høy
råstoffutnyttelse og produktkvalitet, samtidig som krav til hygiene og miljø ivaretas.
Les mer om oss på www.skala.no!

De komplette løsningene
Skala har bred erfaring i å prosjektere, bygge og igangsette prosessan
legg i matindustrien. Svært mange av de aller største foredlingsanlegge
ne i Norge er prosjektert og bygget av Skala.
Skalas tverrfaglige kompetanse betyr at vi kan levere komplette løsninger
som omfatter alt fra råvaremottak til ferdig palletert vare.
Vårt tverrfaglige fagmiljø omfatter all nødvendig spisskompetanse for å prosjektere, konstruere, automatisere bygge og vedlikeholde
alle typer foredlingsanlegg for mat- og fiskeindustrien. Tilbyr løsninger i alle størrelser og
omfang - og har organisatorisk og finansiell
ryggrad til også de helt store prosjektene.
Hele løsningen - hele veien
Med Skala får du en partner som kan følge deg
hele veien - fra produktide til daglig drift.
Skalas unike produktbredde gjør at du kan få
hele løsningen fra en og samme leverandør.

Dette betyr enklere prosjektgjennomføring,
mer helhelhetlige løsninger og færre problemer med grensesnitt.
Optimal hygiene og lavest mulig utslipp?
Med lang erfaring som leverandør til næringsmiddelindustrien, er vi vant med å levere
løsninger som tilfredsstiller strenge krav til
hygiene og renhet.
Vi har også stor kompetanse på å sikre at verdifulle råstoffer ender opp som ferdig produkt og
ikke som et avløps- og miljøproblem.

– De fleste ønsker å arbeide smartere, raskere, rimeligere
og mer effektivt. Det er de fire suksesskriteriene vi alltid tar
utgangspunkt i når vi går i gang med et nytt prosjekt.
Jon Anders Leikvoll, Daglig leder i Skala Maskon

Gjennom mange tiår har Skala utviklet et internasjonalt leverandørnettverk som er enestående i norsk sammenheng.
Dette betyr at vi kan sette sammen prosessløsninger basert på best tilgjengelige teknologi, fra samarbeidspartnere som
Alfa Laval, Tetra Pak, Siemens, og ABB. Dette kombinerer vi med egenproduserte løsninger fra våre egne produksjonsbedrifter - Skala Fabrikk og Skala Maskon. Les mer om oss på www.skala.no!

– Med vår teknologi kan vi skreddersy den løsningen som
passer best for deg. Ingen oppgave er umulig.
Rune Reinås, Salgssjef

De spesielle løsningene
Vi er best på de utfordringene som krever litt ekstra når det gjelder skred
dersøm og kreativitet! Vi kombinerer standardkomponenter og spesialløs
ninger avhengig av hva som løser oppgaven mest effektivt.
Til fiskeindustrien har vi allerede flere eksempler på spesialutviklede løs
ninger - som rognsorteringsmaskin og vaksineanlegg.
Skala har stort fokus på utvikling og skreddersøm – løsningene vi tilbyr er ofte spesialutviklet
for å løse konkrete behov hos kunden.
Kreativ problemløser
Skalas løsninger benyttes til svært ulike oppgaver – som delproduksjon til elektriske tannbørster, robotisert håndtering av ost, og visionbaserte systemer for sortering av lakse- og
ørretrogn. Felles for disse er at de ofte eliminerer arbeidskrevende eller tunge manuelle
oppgaver.
Vi liker å se på oss selv som «kreative maskin-

byggere» som bruker den teknologien som er
best egnet for oppgaven som skal løses. Dette
gjør at vi leverer løsninger basert på et bredt
spekter av teknologi, fra rene maskinkonstruksjoner til systemer basert på roboter
eller visionteknologi.
Skreddersøm i rustfritt
Vi konstruerer og produserer også spesialprodukter og produktelementer i rustfritt stål.
Dette omfatter alt fra spesialproduksjon av
feks bygningsdetaljer, tanker og innredning til
prosesskomponenter.

De bærekraftige løsningene
53 prosent av verdens fiskebestander er i dag fullt utnyttet, og 32 prosent
er overbeskattet, synkende eller i en gjenoppbyggingsfase. Alle som ar
beider med disse verdifulle ressursene har derfor et ansvar for å forvalte
disse best mulig. I Skala tilbyr vi teknologi for optimal utnyttelse av hele
fisken - dette er bærekraft i praksis, kombinert med god økonomi!

I norske fiskerier og oppdrettsnæring oppstår
det ca 850 000 tonn marint restråstoff årlig. Selv
om mye utnyttes, er fortsatt store mengder som
kan utnyttes på en bedre måte. Dette er verdifulle ressurser, som riktig ivaretatt representerer betydelige økonomiske muligheter.
I Skala tilbyr vi teknologi for optimal utnyttelse
av hele fisken - dette er bærekraft i praksis,
kombinert med god økonomi!
Kombinerer prosessteknisk og næringsmiddelteknologisk kompetanse
Skala med sin mangeårige erfaring med
prosessanlegg til matvareindustrien kan bidra
med teknologi, nye løsninger og forbedrede
rutiner. All denne kunnskapen når det gjelder
å redusere svinn, effektivisere produksjon og
ivareta kvalitet og hygiene kan vi bruke til å
prosjektere prosesslinjer der alle krav til riktig
produksjon av høykvalitet fiskeprotein, -mel og
-oljer et tatt hensyn til.

Typiske prosessområder er:
• Videreforedling av ensilasje til proteinkonsentrat som brukes i husdyr-, fiske- og
pelsdyrfôr. Den utskilte oljen – også kalt
ensilasjeolje – kan brukes i fiskefôr og i
kjemisk/teknisk industri.
• Produksjon av fiskemel og fiskeolje til
fôrmarkedet.
• Produksjon av fiskemel/pulver til humanmarkeder, som smaksstoff i næringsmidler,
som helsekost, eller som proteintilskudd.
Da med helt andre krav til utstyr og hygiene
enn for tradisjonelt fôrmel.
• Enzymatisk hydrolyse av avskjær og andre
biprodukter til olje, proteiner og andre
høyverdige produkter.
• Produksjon av Omega3-oljer.
Vi tilbyr også løsninger for videre behandling av
råstoffet til ferdige emballerte produkter i form
av ekstrakter, pulver og pellets.

– 250 000 tonn fiskeavfall dumpes i sjøen årlig. Det finnes metoder for å utnytte denne unike ressursen.
Vu Hoang Le, Salgsingeniør

En hel fabrikk på kjøl
– et eksempel på det komplette, det spesielle og det bærekraftige!
Ålesund-selskapet Krill Seaproducts AS var
et av de første norske selskapene som fikk
konsesjon på fangst av krill i sørishavet. Når
selskapet begynte å arbeide med satsingen på
krill valgte de å kontakte forskningsmiljøet på
UMB Ås (Universitet for Miljø og Biovitenskap).
Her kom de i kontakt med APC (Aquaculture
Protein Center), som er et senter (Center of
Exellence) for proteinforskning i Norge. APC
var en sentral samarbeidspartner for Krill Seaproducts når nye produkter og produksjonsmetoder basert på krill ble utviklet.
Et komplett prosessanlegg i sørishavet
Etter hvert oppsto behovet for en samarbeidspartner som kunne designe fullskala prosessanlegg for de produksjonsprosessene som
ble utviklet i forskningsmiljøet. At valget falt på
Skala skyldes blant annet at vi kunne tilby unik
spisskompetanse både innen næringsmiddelteknologi og fôrteknologi.
I prinsippet ble det bygget et komplett fabrikk-

anlegg av betydelige dimensjoner på skipet
Thorshøvdi. Totalt veide prosessanlegget ca
650 tonn og er levert med 60 contaiere/trailere
fra en rekke land og leverandører.
Kjent teknologi i nye kombinasjoner
Krill utgjør et spennende råstoff, proteinrikt
og med høyt innhold av Omega 3 fettsyrer og
antioksidanter. Prosessanlegget på Thorshøvdi
besto av tre produksjonslinjer – to for behandling av krillkjøttet og en for behandling av
skall/kitin. I tillegg ble det utvunnet krillolje og
ulike konsentrater.
Problemer med fangsten
Når råstoffet først kom om bord fungerte
produksjonslinjene godt. Problemene med
fangsten gjorde imidlertid at båten måtte skifte
eier. I dag eies båten av Aker Biomarine som
har gjort justeringer med nye fangstmetoder og
pga råvareprisene på verdensmarkedet har de
forenklet og fokusert produksjonen på omega 3.
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Skala som samarbeidspartner
Som den største norske aktøren i næringsmiddelbransjen, arbeider vi konstant for å finne de beste løsningene for våre kunder - til
de beste prisene og med best oppfølging.
Vi kombinerer prosessteknisk og næringsmiddelteknisk kompetanse med et automasjonsmiljø som har spisskompetanse på
denne typen produksjon. Vi kan hjelpe deg med å utvikle løsninger
som sikrer høy råstoffutnyttelse og produktkvalitet, samtidig som
krav til hygiene og miljø ivaretas.
En viktig del av vår verdiskapning består i å følge den internasjonale utviklingen, finne løsninger som er aktuelle for det norske
marked, og gjøre disse tilgjengelige – tilpasset norske forhold.
Dette gjør at Skala har et betydelig internasjonalt leverandørnettverk, helt uten bindinger.

Dine mål, vår teknologi

Skalas fagpersonell omfatter mer enn 50 prosjektingeniører,
automasjonsingeniører, næringsmiddelteknologer og andre fagspesialister. Vi tilbyr tjenester innen prosjektering, prosjektledelse
og automatisering, og tar hånd om alt fra planlegging og prosjektering, til montasje og igangkjøring.
Vi kan også tilby Norges største stab av fagspesialister innen
montasje/service i foredlingsanlegg. I tillegg til 24 egne montører/
servicespesialister kan vi også tilby innleie av fagpersonell fra
europeisk nettverk.
Vi utvikler og tilbyr løsninger basert på automasjonsplattformene til ABB eller Siemens. Vår styrke ligger i at vi kombinerer vår
kunnskap om næringsmiddelproduksjon med automasjonsteknisk
kompetanse. Vi tilbyr løsninger basert på automasjonsplattformene til ABB eller Siemens.

