Grønt lys for trygg drift

Trygg, optimalisert drift med Skala
Når du velger det beste utstyret, bør du også velge den beste servicen og
kundestøtten. Riktig og systematisk service betyr mer effektiv drift, færre
ikke planlagte nedstengninger, lengre driftstider og utstyrslevetid og lavere
totale eierkostnader.
Skala tilbyr servicekonsepter som gir deg som driftsansvarlig ro i sjelen.
Lange driftstider og mer komplekse anlegg
stiller økte krav til systematisert og dokumentert vedlikehold. Vi kan tilby standardiserte og
kostnadseffektive løsninger for forebyggende
vedlikehold av prosessavsnitt eller utvalgte
komponenter som ventiler, pumper, plateapparater eller separatorer.
Vedlikeholds- og tilstandsdokumentasjon
Regelmessig, forebyggende service reduserer
risikoen for uventet driftsstans. Samtidig er et
godt vedlikeholdt anlegg et viktig bidrag til best
mulig produktkvalitet og driftsøkonomi.
Og når service er gjort, vil du få en detaljert
oversikt over tilstand på anlegget, hva som
er gjort, samt anbefalte fremtidige vedlike-

holdstiltak. Dette gir det beste grunnlaget for å
planlegge fremtidig vedlikehold.
Kompetanse er nøkkelen
Riktig kompetanse er forutsetningen for kunne
gi best mulig support i hele produktets levetid.
I samarbeide med våre internasjonale samarbeidspartnere arbeider vi systematisk for å gi
vårt servicepersonell inngående produktopplæring og kunnskap om riktige serviceprosedyrer.
Vi tilbyr vi også kurs i vedlikehold
Vår opplæring er utformet for å stimulere, heve
kompetansen, og motivere personalet til å få
optimal ytelse fra systemer og utstyr. Våre kurs
er produktfokusert og er lagt opp som en effektiv blanding av praktis og teori.

Autorisert Alfa Laval Service Partner
Skala er utnevnt Autorisert Servicepartner for Alfa Laval. Denne sertifiseringen bekrefter Skalas kompetanse og kapasitet til å gi best mulig
service på Alfa Lavals produkter. Det understreker også det nære samarbeidet innen service og support.
Vårt servicepersonell har produktspesifikk opplæring på vedlikehold av
Alfa Lavals komponenter.

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!

Skreddersydde servicekonsepter
Vi tilbyr serviceavtaler som er skreddersydd for å dekke ulike behov. I enkleste form kan dette være rutinemessig service med jevne mellomrom og til
faste, timebaserte priser.
Eller vi kan definere servicens hvem, hva, når og hvordan slik at vi oppnår
dine spesifikke ytelsesmål.

Kategori 1. Få enkel tilgang, timebaserte priser
og en dedikert tekniker som tar hånd om vedlikeholdsservice på utstyret ditt, uansett om det
kommer fra oss eller fra en annen leverandør.

ke komponenter dette kan være aktuelt for er
separatorer, homogenisatorer, pumper, eller
andre enheter som er utsatt for hard arbeidsbelastning.

Kategori 2. Forebyggende vedlikehold. Dette
innebærer systematiske, planlagte vedlikeholdsaktiviteter, inkludert delebytte og rutineservice med jevne mellomrom.

Tilstandsdata settes opp med alarmverdier som
trigger vedlikeholdsaktiviteter direkte i vedlikeholdssystemet, gjerne i form av arbeidsordrer.

Dette gir deg kontroll over vedlikehold og en
fast servicetimeplan og dermed planlagt utkoblingstid. Avtalen kan faktureres som timebasert
service eller fastpris beregnet ut fra serviceobjekt og ønsket frekvens.
Kategori 3. Tilstandsbasert vedlikehold. Denne
løsningen innebærer kontinuerlig monitorering
av nøkkelkomponenter ved hjelp av følere som
registrerer temperatur, vibrasjoner, driftstid,
eller andre indikatorer for servicebehov. Typis-

Med kobling mot vedlikeholdssystemet sikres
oppfølging, samtidig som du får et godt datagrunnlag for å forvalte driften av nøkkelkomponenter. Tilstandsbasert vedlikehold kan bidra til
å både senke driftskostnader og øke driftssikkerhet og oppetid.
– Innenfor disse hovedkategoriene skreddersyr
vi i stor grad serviceavtalene avhengig av utstyr,
driftssituasjonen på det enkelte anlegg, og kundens spesifikke ønsker.

Riktige deler, når du trenger det
Enten det gjelder planlagt vedlikehold, eller ved uvventet driftsstopp er det
viktig å få de delene du trenger raskt og effektivt.
I samarbeide med et internasjonalt leverandørnettverk kan vi tilby markedets mest omfattende utvalg av slitedeler, komponenter og reservedeler.
Med rask og enkel tilgang til markedets bredeste utvalg av robuste høykvalitetsdeler kan vi
hjelpe deg i de fleste situasjoner. Et internasjonalt leverandørnettverk sikrer deg deler som
tilfredsstiller alle krav til holdbarhet, pålitelighet, levetid og ytelse.
Riktig, dokumentert kvalitet
Vi tilbyr reservedeler med dokumentert kvalitet, og som tilfredsstiller ulike sertifiseringskrav som for eksempel REACH. Ved behov kan
vi i samarbeide med bla Alfa Laval tilby sertifi-

sering med full sporbarhet for viktige reservedeler til mat-, bioteknologi-, farmasiindustrien.
Kompetent hjelp når du trenger det
Det kan være vanskelig å finne den delen som
er tilpasset akkurat de spesifikasjoner du
trenger. Skala har nesten 80 års erfaring som
reservedelsleverandør til norsk matindustri.
Du vil snakke med kompetente fagfolk, som ofte
vil kjenne deg og ditt anlegg, og som kan gi deg
de riktige rådene ved valg av komponenter.

Som autorisert Alfa Laval Service Partner har Skala tilgang til et delelagersystem som inneholder informasjon om
mer enn 450 000 deler. Alfa-Laval har mer enn 50 000 unike reservedeler på lager.
Alfa Lavals deler er produsert til nøyaktige spesifikasjoner, og har dokumentert sin kvalitet henhold til internasjonale standarder, og ikke minst i prosesslinjer rundt om i hele verden.

Servicetilbud meieri og drikkevare
Skala har bygget de fleste meierianleggene i Norge, og har vært viktigste
driftspartner for norsk meieri- og drikkevareindustri i en årrekke.
Vi har utviklet en rekke standard servicepakker tilpasset kundene i denne
sektoren, tilrettelagt for best mulig for driftssikkerhet og - økonomi.

Oppgradering av platevarmevekslere/pasteurer:
For å optimalisere ytelsen tilbyr Skala inspeksjon/trykktesting og oppgradering av platevarmevekslere. Skala utfører også pakningsskift.
Sentrifugeoppgraderinger: Skala Service kan
utføre en revisjon av dine separatorer og anbefale tiltak som kan øke produktiviteten, kapasiteten og spare energi. I tillegg utfører vi ordinær
service på separatorer.

Contherm® skrapevarmevekslere: Tilstands–
kontroll og service.
Tankoptimalisering: Gjennomgang av røreverk og vaskedyser i tanker for å optimalisere
vannforbruk og energiforbruk ved riktig valg av
vaskedyser og røreverk i tillegg til fokus på en
optimal hygienisk løsning.

Homogenisatorer fra TetraPak: Tilstandskontroll
og service.

Ettersyn og vedlikehold pumper: Service på
Alfa-Laval hygieniske sentrifugalpumper og
lobepumperi. Vi tilbyr også service på Bornemann pumper.

Ventilservice: Kartlegging av ventiler sammen
med bedriftens egne folk og ut fra dette gjennomfører service på alle type ventiler kombinert med tilstandsdokumentasjon.

Service og kalibrering Alfast standardiseringssystemer: Årlig kalibrering, kontroll og revisjon
av Alfast og Alfast Plus standardiseringssystemer. LT Alfast Service til fast pris.

Serviceavtale for LTLine automasjonsanlegg: LTLine 24/7 serviceavtale for automasjonsanlegg gir 24 timers tilgang på automasjonsingeniør og deler. Samtidig er du sikret at
programvaren oppdateres løpende. Se www.skala.no/automasjon/skala-ltline-24-7

Servicetilbud kjøtt og matindustri
Skala kan tilby service og vedlikehold på et bredt spekter av prosess- og
foredlingsutstyr for kjøttindustrien og annen matindustri.
I nært samarbeide med våre leverandører, tilbyr vi produktspesifikke service- og vedlikeholdsprosedyrer.

I samarbeide med våre internasjonale samarbeidspartnere arbeider vi systematisk for å gi
vårt servicepersonell inngående produktopplæring og kunnskap om riktige serviceprosedyrer.

• Løftere, Nimo KG

Dette er noen av de områdene hvor vi kan tilby
produktspesifikk service:

• Fyllemaskiner, Waldner

• Knivvaskemaskiner - Pesutekno knivvaskemaskiner

• Autoklaver,  Steritech

• Sluser- KOHLHOFF Hygienetechnik

• Vakumkammer maskin,  Supervac

• Kverner, Weiler

• Fischbein symaskiner
• Foss analysemaskiner,service og kalibrering
• Blandere, pølsestopper fra Karl Schermer
• Pakkemaskiner- Somic
• Fyllemaskiner/falsemaskin, Hema Sidel
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Skala som samarbeidspartner
Vi kombinerer prosessteknisk og næringsmiddelteknisk kompetanse med et automasjonsmiljø som har
spisskompetanse på denne typen produksjon.
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.
Skalas fagpersonell omfatter mer enn 50 prosjektingeniører, automasjonsingeniører, næringsmiddelteknologer og andre fagspesialister. Vi tilbyr tjenester

Dine mål, vår teknologi

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
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.

