Skreddersøm eller hyllevare?
Skala kan i samarbeide med ledende leverandører tilby løsninger for hele
råvarebehandlingen, fra inndriving av dyr til analyse av det ferdig behandlede produkt.
Skala er ledende leverandør av produksjonsutstyr
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.
Skalas 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.
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.
Involver oss i ditt prosjekt - hele veien fra råvare til
ferdig produkt.

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
produksjon- og driftshverdag.
Dette kan være alt fra samlefakturaer og faste forsendelsesdager, til integrerte innkjøpsløsninger og elektronisk
faktura.

Noen av våre leverandører
KARL SCHNELL
Leverandør av komplett prosessutstyr for kjøttforedling. Brekkere, kverner, blandere, emulgatorer,
siloer, pølsestoppere og formemaskiner.

SCHRÖTER
Industrielle koke og røykeskap, kaldrøyk, varmrøyk,
klimaanlegg og røykegeneratorer.

HEMA
Designer og produsent av fyllings- og pakkemaskiner.

SAIREM
Spesialisert på mikrobølgeovn og RF laboratorium og
industrielt utstyr for matvareindustrien, vitenskap og
medisin.

WALDNER
Ledende fyllemaskinleverandør. Rundbord og inline
for beger.

PROVISUR
Ledende bransjemerker innen sliping, blanding,
separering, forming og skiving. Merkene: AM2C®,
Beehive®, Cashin®, Formax® Forming, Formax®
Skiver, Multitec ™, TST ™, Weiler®

FRONTMATEC
Utvikler tilpassede løsninger for automatisering i
næringsmiddelindustrien, andre hygienefølsomme
næringer og verktøysindustrien.

STERITECH
Ledende leverandør innen hygienesystemer. Autoklaver, sterilisering og pasteurisering. Kontinuerlige og
batchsystemer

VIKAN
Leverandør av hygieniske rengjøringsutstyr til
matvareindustrien og andre hygienefølsomme miljøer.

SUPERVAC
Ressursbesparende og fleksible vakuumkammer og
pakkemaskiner.

REICH
Båndsager for kjøtt, fisk og ost.

BERIEF
Termisk matbehandling: Tilberedning, steking, koking,
braising, blanchering, bruning, grilling og avkjøling.

SEMI STAAL
Leverer skreddersydde, frittstående eller fullt
integrerte automatiserte rengjørings- og
håndteringsløsninger.

FERRUM
Falsemaskiner for lukking og forsegling av bokser.
Dekker hele produktspekteret innen næringsmiddelindustrien, fra drikkevarer til grønnsaker og frukt.

NIMO KG
En av Europas ledende leverandører av utrustning for
intern produkthåndtering. Løftere, tippere, vogner og
pallevender.

YAMATO
Anerkjent leverandør av multihodevekter.
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