Skala gruppen

- menneskene, kunnskapen og teknologien
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Bredde og spisskompetanse
Skala gruppen består av Skala Prosessteknikk og tre
andre selskaper hvor vi har eierskap. Morselskapet
og datterselskapene er samlet under vårt felles familienavn – Skala. Disse selskapene har ulik spisskompetanse og kompletterer hverandres produkter og
kunnskap. Summen av dette er et spennende kompetansenettverk med både bredde og spesialkunnskap.
Sammen representerer vi en unik ressurs for norsk
næringsmidddelindustri, hvor vi utnytter vår tverrfaglige kunnskap til å lage gode og helhetlige løsninger
for våre kunder. Erfaringene viser klart at dette har
vært riktig vei å gå.
I denne folderen får du vite mer om de enkelte selskapene i Skala gruppen og den kunnskap og teknologien
disse representerer.

3

Skaper effektiv flyt
Skala er morselskap i Skala gruppen og ledende leverandør av tekniske
tjenester, prosessutrustning og forbruksartikler. Vi leverer løsninger til
hele næringsmiddelindustrien, og har særskilt kompetanse på flowbaserte produksjonsprosesser.
Skala tilbyr tjenester innen prosjektering, prosjektledelse og automatisering, og tar hånd om
alt fra planlegging og prosjektering, til montasje og oppstart.
Våre fagmiljøer forener kunnskap om næringsmiddelteknologi, automasjon og prosessteknikk. I samarbeide med de øvrige selskapene
i Skala gruppen dekker vi hele verdikjeden, fra
råvaremottak til ferdigvarelager.
Næringsmiddelindustrien, fiskeforedling og
fôrindustrien er kjernemarkeder. Vår kompetanse på flowbaserte produksjonsprosesser,
hygiene og prosesstyring gjør oss også til en attraktiv samarbeidspartner for andre industrier.
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Internasjonal kunnskap – lokal tilstedeværelse
Vi kombinerer et omfattende internasjonalt
leverandørnettverk med betydelig egenkompetanse om norsk næringsmiddelindustri. Dette
sikrer løsninger basert på den beste teknologien som er tilgjengelig, tilpasset norske forhold.
En støttespiller i daglig drift
Vi ønsker å være en støttespiller i våre kunders
daglige drift, og tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester som sikrer deg effektiv og
trygg produksjon.
Dette omfatter bla forebyggende service og
vedlikehold, hygienesystemer, ingredienser, laboratorieutrustning, verne- og personalutstyr.

Skala Prosessteknikk
Nedre Kalbakkvei 88, Kalbakken. Postboks 83 Økern 0508 Oslo Tlf.: +47 23 05 28 00 Telefax +47 23 05 28 01 www.skala.no
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Helt – eller stykkevis og delt
Skala er en ledende leverandør av produksjonsutstyr og automatiserte linjer til kjøttindustrien og annen næringsmiddelindustri. Maskiner
og komplette linjer for bearbeiding, stykking og porsjonering, veiing og
pakking hører til spesialitetene.
Skala produktspekter spenner over slakte- og
skjærelinjer, foredlingsmaskiner, utstyr for
stykking og porsjonering, fylle- og pakkelinjer
samt transport- og løfteutstyr.
Vi tilbyr alt fra komplette produksjonslinjer
inklusive prosjektering, installasjon og oppstart, til enkeltstående maskiner som skal løse
konkrete oppgaver. Hovedmarked er kjøttindustrien, men vi tilbyr også løsninger til annen
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næringsmiddelindustri, bla i samarbeide med
Skalas datterselskaper.
Skandinavia som marked
Skala representerer flere av de ledende internasjonale leverandørene innen sitt område.
En rekke av disse representerer vi i det skandinaviske marked, og Skala har datterselskap i
Danmark.

Skala Moss
Årvollskogen 90, 1529 Moss Tlf: +47 69 27 93 00 - Faks: +47 69 27 93 05 www.skalafoodtech.no
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Setter ting i bevegelse
Skala Robotech er en norsk ingeniørbedrift som prosjekterer og leverer
robotiserings- og materialhåndteringsutstyr til næringsmiddelindustrien og øvrig industri. Selskapet representerer Yaskawa Motoman i det
norske markedet.
Skala Robotech har lang erfaring og betydelig
spisskompetanse innen robotisering og effektivisering av produksjonsprosesser. Vi bruker
robotteknologien til å flytte, stable, pakke, bearbeide og håndtere produkter i en rekke ulike
industrier.
Skreddersydde, komplette systemløsninger
Vi har svært lang erfaring i å implementere
robotløsninger til mange ulike oppgaver, og
skreddersyr komplette løsninger som kan
omfatte robot, programmering, visionteknologi,
transportører og annen nødvendig utrustning.
Gripere som håndterer kundespesifikke produkter utvikles av våre konstruktører, gjerne
tilpasset flere forskjellige produkter eller med
flere forskjellige funksjoner innebygget.
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En rekke applikasjonsområder
I samarbeide med øvige selskap i Skala gruppen tilbyr vi løsninger til næringsmiddelindustrien, innen pakking, palletering og interntransport. Til annen industri leverer Skala Robotech
løsninger innen ulike områder som maskinbetjening, sveiseceller og møbelproduksjon.
Ikke bare robotteknologi
Som eneste norske leverandør utvikler, produserer og installerer Skala Robotech containerfyllere, kasseisettere og materialhåndteringsutstyr for Tetra Pak’s markedsselskaper.
Produkstspekteret omfatter også spesialmaskiner, baneløsninger, utstyr for håndtering av
containere, elevatorer og kassevendere, kassevaskere og stablere/nedstablere for kasser.

Skala Robotech
Industrigata 6, 3400 Lier Postboks 534, 3412 Lierstranda Tlf: +47 32 24 06 00 Faks: +47 32 24 06 01 www.skalarobotech.no
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Kreativ problemløser
Skala Maskon utvikler og produserer løsninger og spesialmaskiner for
robotisering og automatisering i industrien. Materialhåndtering og
visionbasert teknologi er blant kjerneområdene. Spesialiteten er å
skape nye løsninger på uløste utfordringer.
Skala Maskon har stort fokus på utvikling og
skreddersøm – løsningene vi tilbyr er ofte
spesialutviklet for å løse konkrete behov hos
kunden. Våre løsninger benyttes til svært ulike
oppgaver – som delproduksjon til elektriske
tannbørster, systemer for applikasjon av spiseskjeer på beger, og robotisert ostehåndtering.
Til fiskeoppdrettsindustrien har Skala Maskon
utviklet visionbaserte systemer for sortering
av lakse- og ørretrogn og systemer for helautomatisk vaksinering av settefisk. Begge disse
løsningene er banebrytende, og innebærer
betydelige besparelser for denne industrien.
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Kreative maskinbyggere
Vi liker å se på oss selv som «kreative maskinbyggere» 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.
Samarbeider på robotteknologi
Skala Maskon samarbeider med Skala Robotech når det gjelder robotbaserte løsninger.
Bedriften benytter Motoman roboter når de
utvikler slike løsninger og har har levert 60-70
ulike robotinstallasjoner i årenes løp.

Skala Maskon
Strandveien 7 N-7500 Stjørdal Tlf +47 74 80 30 40 www.skalamaskon.no
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Stålkontroll på produksjon
Skala Fabrikk er en spesialprodusent av produkter i rustfritt stål med
næringsmiddelindustrien som hovedmarked. Selskapet har spisskompetanse på tanker i rustfritt stål, lasersskjæring, automatisert CIP-vask
og kjøleteknologi.
Skala Fabrikk er en spesialprodusent av produkter i rustfritt stål med næringsmiddelindustrien som hovedmarked. Våre hovedprodukter
er gårdstanker og transportanker for melk –
her er vi ledende i Norge.
Med dette som basis har vi de senere årene
hatt en økende virksomhet som leverandør av
komponenter og produktelementer til andre
kundegrupper. Dette kan være alt fra serieproduksjon av deler/komponenter for kundens egenproduksjon, til produksjon av større
elementer som prosesstanker og spesialkonstruksjoner i rustfritt stål.
Kjøleteknologi, hygiene og trykk
Vi har lang erfaring og spesialkompetanse på
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bearbeiding og sveising av rustfritt stål. Vi kan
også mye om hygienisk utforming, overflatebehandling, CIP-vask, kjøleteknologi og trykkbestandige systemer.
Dette gjør oss i stand til å løse mange ulike
konstruksjonsmessige og produksjonstekniske
utfordringer.
Et materiale med mange muligheter
Stadig flere får øynene opp for de unike fordelene dette materialet gir. Rustfritt stål finnes i
mange kvaliteter, tilpasset ulike bruksområder
og miljøer.
Stikkord er hygieniske egenskaper, korrosjonsbestandighet og enkelt vedlikehold.

Skala Fabrikk
Terminalen 6, 7080 Heimdal Postboks 285 Heimdal, 7474 Trondheim Tlf: +47 73 87 60 00 Faks: +47 73 87 60 40 www.skalafabrikk.no
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Andre selskaper i Skala
I tillegg til datterselskapene i Skala familien, omfatter Skala
gruppen Forberg International AS. Totalt omsetter selskapene i
Skala gruppen for ca 600 mill NOK og har ca 150 ansatte.

Forberg International AS er eier av den opprinnelige Twin Shaft
mikseteknologien. Selskapet er heleid av Skala Prosessteknikk og
samlokalisert med morselskapet. Forberg ® Twin Shaft Miksere,
tørketromler, vakuumcoatere og andre spesialmaskiner er i bruk i
prosessindustri, næringsmiddelindustri, fôrindustri og teknisk/kjemisk industri over hele verden.
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