Din partner i kjøttindustrien

Med lidenskap for kjøtt!
Norsk kjøttproduksjon har dype røtter i norsk landbruk og lange håndverkstradisjoner knyttet til foredling av disse verdifulle råvarene. I dag er denne
industrien preget av en spennende kombinasjon av avansert teknologi og
håndverk, norsk mattradisjon og internasjonale mattrender.
Som den største aktøren i
det norske markedet innen
teknologi og prosessløsninger for kjøttindustrien, har vi
i Skala kunnskap om hvordan
du får teknologien til å hjelpe
deg til best mulig ressursutnyttelse, gode arbeidsmiljøer
og trygge matvarer av høy
kvalitet.

Fra idé til produksjon
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. Vi dekker
hele verdikjeden, fra råvaremottak til ferdigvarelager.

Internasjonal kunnskap –
– Vi vil være mer enn en leverandør til En støttespiller i daglig drift
lokal tilstedeværelse
Vi kombinerer erfaring fra noen kjøttindustrien. Vi vil gjøre en forskjell, Vi ønsker å være en støttespiller
ved å utvikle og tilby løsninger som
av de største leveransene til
i våre kunders daglige drift, og
bringer
våre
kunder
videre.
norsk kjøttindustri med lidentilbyr et bredt spekter av produkMagnus Wahlgren
skap for faget. Og vi har tilgang
Salgssjef kjøtt og andre næringsmidler ter og tjenester som sikrer deg
til internasjonal spisskompeeffektiv og trygg produksjon. Dette
tanse fra et unikt nettverk av
omfatter bla forebyggende service og vedlikeleverandører - svært mange av dem verdenslehold, reservedeler, hygienesystemer, driftsrekvidende innen sine områder.
sita og, verne- og personalutstyr.
Dette sikrer løsninger basert på den beste teknologien som er tilgjengelig, tilpasset norske forhold.

Gi oss din utfordring, så vil våre fagfolk utarbeide løsninger som er kostnadseffektive, miljøvennlige og fremtidsrettet!

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 ledende internasjonale
samarbeidspartnere. Dette kombinerer vi med egenproduserte løsninger fra våre egne produksjonsbedrifter - Skala
Fabrikk, Skala Robotech og Skala Maskon.

Slakte- og skjærelinjer
For å sikre dyrevelferden og driftseffektiviteten, samarbeider vi med leverandører av utstyr som imøtekommer den norske standarden for inndriving, avliving, slakt og oppskjæring av gris, sau og storfe.
Vi kan levere komplette løsninger som omfatter alt fra inndrivingssysteme og hengebaner
til kutting og utbeining.

Vi tilbyr alt fra manuelle systemer, semiautomatiske løsninger til fullautomatiske løsninger
som leder og grupperer dyra.

Vi tilpasser kundens ønsker til automasjon,
spesielle funksjoner og spesialutstyr i en helhetsløsning. Alt utstyr, maskiner og løsninger
er designet for det krevende miljøet som et
slakteanlegg utgjør.

• Minimum manuell håndtering av dyr
• Redusert arbeide og godt arbeidsmiljø
• Lavt støynivå og redusert dyrestress

Inndrivingssystemer
Våre inndrivings og oppstallingssystemer sikrer dyrevelferd og driftseffektivitet fra ankomst
i slakteriet til slaktelinje.

Ergonomiske skjærelinjer
Vi kan designe og levere komplette løsninger
med maskiner og conveyorsystemer av høy
kvalitet for oppskjæring og videre bearbeiding
av svin, sau og storfe. Løsningene omfatter
alt fra conveyorsystemer og baneløsninger,
til ergonomiske arbeidsplattformer og annet
skjæreutstyr.

I Norge har vi en god kultur
for dyrevelferd. I 2013 ble det
pålagt å ha en egen dyrevelferdsansvarlig i slakteriene
(DVA), og allerede i 2001
utviklet fagorganisasjonen
Animalia etiske regnskap for
behandling av storfe, sau og
gris ved norske slakterier.

Råvarebehandling
Mange av de tyngste prosessene i kjøttindustrien er erstattet med maskiner
som effektivt bearbeider de store volumene. For oss i Skala er det viktig å
finne løsninger som sikrer at du får den beste flyten mellom manuelt og
maskinelt arbeid i din produksjon.
Kverning, separering, blanding, måling dosering og utveiing. Sluttproduktets kvalitet fastlegges av
råvarekvalitet og råvarebehandling. Det er derfor avgjørende at man i beslutningsprosessen
velger det utstyret som får frem det beste i ditt produkt. Skala har mangeårig erfaring som sikrer det
endelige resultatet.
I samarbeid med et omfattende leverandørnettverk kan vi tilby utstyr for tining, separering, kverning
og blanding, fettmåling samt veiing og mellomlagring av produkter.
Vi vet hvor viktig det er å finne de riktige løsningene som sikrer best mulig råvareutbytte og
produktkvalitet. Og vi har samarbeidspartnere som kan hjelpe deg å finne den løsningen som passer
best for deg og dine utfordringer.

– Mat er håndverk for meg. Mitt utgangspunkt er å skape et
godt produkt som både svarer til kvaliteten og følger de kriteriene som settes for produksjonen.
– Mat er håndverk forSvein
meg. Henning
Mitt utgangspunkt
er å skape et
Lindbeck, Salgskonsulent
godt produkt som både svarer til kvaliteten og følger de kriteriene som settes for produksjonen.
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Prosessutstyr
Vi vet hva som skal til for ivareta kvalitetene hos din råvare på sin vei mot
ferdig produkt. Vi kan bistå deg i å velge metode som passer ditt produkt,
din bedrift og din økonomi.
Emulgering, forming, slicing, pølsestopping,
koking, røking og annen temperaturbehandling.
For å ta vare på råvarernes egenskaperer det
avgjørende å velge riktig prosessutstyr. Mekanisk bearbeiding, temperaturstyring, vektkontroll og fettmåling er viktige momenter for
et godt resultat. Vi har lang erfaring og kan gi
sikker veiledning.
Skala er ledende leverandør av produksjonsut-

styr og automatiserte linjer til kjøttindustrien
i Norge. Vi kombinerer erfaring fra noen av de
største leveransene til norsk kjøttindustri med
lidenskap for faget, og spisskompetanse fra et
unikt internasjonalt nettverk av leverandører svært mange av den verdensledende innen sine
områder.
Gi oss din utfordring, så vil våre fagfolk utarbeide løsninger som er kostnadseffektive, miljøvennlige og fremtidsrettet!

Fylling, pakking og palletering
Med betydelig spisskompetanse innen fylling emballering, produkthåndtering og materialflyt, kan vi tilby 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.
Bredde og skreddersøm
Selskapene i Skala gruppen
kan tilby kompetanse og løsninger innen så godt som alle
disse områdene, nesten uanDisse trinnene kan omfatte prosett type produkt eller produkduktemballering, gruppering,
sjon. Vi kombinerer et omfatkontroll, etikettering, kartonering,
tende leverandørnettverk med
kassehåndtering, interntransport
egenproduksjon og betydelig
og palletering/klargjøring for frakt.
egenkompetanse innen ro– Vi ønsker å lage helhetlige løsninDisse prosessene er i høy grad
ger med et smidig samspill mellom botisering og automatisering.
avhengig av hverandre, noe som
mennseker og teknologi.
Dette gjør at vi har en svært
krever at de enkelte elementer må
Allan Andersen
bred palett til å sette sammen
samstemmes for å oppnå en effektiv Salgs-og produktansvarlig spesialutstyr
den best mulige løsningen.
og velfungerende vareflyt.
Det er ofte mange trinn i verdikjeden fra ferdig foredlet produkt frem
til varene er palletert eller på annen
måte klar for distribusjon.

Vi jobber for å utarbeide løsninger som optimaliserer din drift. En av fokusområdene våre er å etterstrebe nær sømløse
overganger mellom maskiner og manuelt arbeid slik at du oppnår god flyt i din produksjon.
Som kunde hos oss vil du kunne jobbe mot dine mål, med Skala som en trygg og helhetlig partner hele veien fra idé til
fullskala produksjon og drift av ditt anlegg.

Skala drift
For å sikre den daglige driften, tilbyr vi løsninger for å bevare anleggets
kvaliteter. Gode rutiner rundt service og vedlikehold - samt riktig utstyr av god
kvalitet er nøkkelen til hygienisk, effektiv og økonomisk drift av ditt anlegg.
Regelmessig service og vedlikehold er nøkkelen til
kvalitet og kontroll i produksjonen, og kvalitetsforringelse eller en plutselig driftsstans kan bli svært
kostbart for det enkelte anlegg.
Med Norges største utvalg av driftsmateriell til matindustrien, kan vi også tilby deg et bredt spekter av
produkter og tjenester som sikrer deg en effektiv og
trygg produksjon. Dette omfatter blant annet hygienesystemer og rådgivning, ingredienser, laboratorieutrustning og analyseutstyr, verne- og personalutstyr.
Samle alt under ett
Ved å samle innkjøpene til én hovedleverandør kan
innkjøpsprosessen forenkles betydelig – fra bestilling
til fakturering. Slike avtaler har vi med mange av våre
kunder, noe som er med på å redusere ressursbruk og
totalkostnader for kundene.
Vi diskuterer gjerne med deg hvordan vi I fellesskap kan
finne løsninger som forenkler din hverdag.

Bruk vår nettbutikk
Vi har samlet driftsmateriell og
utstyr til matindustrien i vår
nettbutikk, for deg som ønsker en
enkel og fleksibel innkjøpsordning.
Sortimentet omfatter ca 3500
artikkelnummer og dekker de
produkter du finner i Skalas
standardsortiment innen driftsmateriell.
Besøk www.skalanetshop.no - vi
er der du er!
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Skala som samarbeidspartner
Som den største norske aktøren i næringsmiddelbransjen, arbei-

Skalas fagpersonell omfatter mer enn 50 prosjektingeniører,

der vi konstant for å finne de beste løsningene for våre kunder - til

automasjonsingeniører, næringsmiddelteknologer og andre fags-

de beste prisene og med best oppfølging.

pesialister. Vi tilbyr tjenester innen prosjektering, prosjektledelse

Vi kombinerer prosessteknisk og næringsmiddelteknisk kompetanse med et automasjonsmiljø som har spisskompetanse på

og automatisering, og tar hånd om alt fra planlegging og prosjektering, til montasje og igangkjøring.

denne typen produksjon. Vi kan hjelpe deg med å utvikle løsninger

Vi kan også tilby Norges største stab av fagspesialister innen

som sikrer høy råstoffutnyttelse og produktkvalitet, samtidig som

montasje/service i foredlingsanlegg. I tillegg til egne montører/

krav til hygiene og miljø ivaretas.

servicespesialister kan vi også tilby innleie av fagpersonell fra

En viktig del av vår verdiskapning består i å følge den internasjo-

europeisk nettverk.

nale utviklingen, finne løsninger som er aktuelle for det norske

Vi utvikler og tilbyr løsninger basert på automasjonsplattforme-

marked, og gjøre disse tilgjengelige – tilpasset norske forhold.

ne til ABB eller Siemens. Vår styrke ligger i at vi kombinerer vår

Dette gjør at Skala har et betydelig internasjonalt leverandørnett-

kunnskap om næringsmiddelproduksjon med automasjonsteknisk

verk, helt uten bindinger.

kompetanse. Vi tilbyr løsninger basert på automasjonsplattformene til ABB eller Siemens.

Dine mål, vår teknologi

