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– Denne høsten har vært preget av at vi
har vært i avslutningsfasen av flere og mer
omfattende prosjekter enn noen gang.
Jeg er svært stolt over innsatsen fra
Skalas medarbeidere, og det vi har fått til i
samarbeide med våre kunder.

På tampen av en langspurt
– noen tanker i avslutningsfasen av en rekke tunge prosjekter
I en tid hvor prosjektene er blitt
færre, men også mye større og mer
komplekse, vil det være perioder
med ekstra stort trykk. Og det har i
sannhet den siste tiden vært preget
av, hvor Skalas totale ressurser har
blitt strukket svært langt.
Nå det er sagt, er jeg svært stolt
over innsatsen fra Skalas medarbeidere, og det vi har fått til i samarbeide med våre kunder.
To eksempler presenteres i denne utgaven av Skala nytt. Begge
utmerker seg på hver sin måte;
Stabburet Fredrikstad produserer
nå et av sine mest kjente produkter
på et av Europas mest moderne og
høyautomatiserte produksjonsanlegg av sitt slag.
Og på tråleren Molnes har vi
sammen med en kunde som har
våget å gå nye veier, skapt prisvinnende løsninger som tar vare på
verdier som ellers går til spille.

Viser viktige trender
Begge disse leveransene er eksempler på tydelige og viktige trender
innen vår industri. Den nye fabrikken på Stabburet viser hvordan økt
automatisering og robotisering blir
stadig viktigere for økonomi og konkurransekraft i matindustrien.
Og på Molnes har de tatt begrepet
”Bærekraft” på alvor og viser hvordan man gjennom å bruke kjent
teknologi på nye måter kan utnytte
havets ressurser enda bedre. Vi ser
at havet som verdens matfat blir
stadig viktigere. Jeg har stor tro på
at vi med vår ”grønne teknologi”
kan tilføre den ”blå næringen” nye
muligheter!
Noen viktige erfaringer
Vi er nå i en fase der vi er begynt å
samle erfaringene fra de store prosjektene som er under avslutning.
Dette skjer gjennom egne evalueringer og ved tilbakemeldinger fra

kundene, blant annet gjennom kundeundersøkelser.
Vårt viktigste funn fra denne evalueringen er at omfang og kompleksitet på et typisk prosekt nå stiller
enda større krav til prosjektrutiner
og -dokumentasjon. I en periode
hvor våre totale ressurser har
vært ”strukket” ser vi at dette er
et område med forbedringsmuligheter. Dette arbeider vi konkret og
ganske så målrettet med, slik at
dere som kunder om kort tid skal
oppleve forbedringer på dette.
Ellers betyr ikke avslutningen av
disse prosjektene at det nå skjer lite
i Skala. Vi har flere spennede historier på gang, blant annet hos TINE,
hvor det nå foregår store og omfattende utvidelser både på Tretten,
Frya og Brummumdal. Dette gleder
vi oss til å fortelle mer om i neste
utgave av Skala nytt!
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Steinar Spydevold

– Dette anlegget kan prosessere alt
råstoff som ikke blir til fiskefilet eller
normale fiskeprodukter. I dette ligger
et stort potensiale til å produsere
verdier av det som tidligere var avfall.
Direktør for Sintef Fiskeri og Havbruk,
Vegar Johansen
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(Foto: Nordic wildfish)

(Foto: Nordic wildfish)

Selv om det har vært et langt lerret å bleke på teknologi og kompetanse, er jeg veldig fornøyd med å ha gjennomført dette
prosjektet. Målet er at alle våre trålere skal ha samme teknologi. Vi ser for oss steg for steg med nye prosjekt i videreutvikling av hydrolyseprosjektet, sier Roaldsnes.

Bærekraftig og lønnsom ressursutnyttelse
– prisvinnende teknologi sikrer 100% utnyttelse av fisken
Med frysetråleren ”Molnes” har Nordic wildfish satset stort på å ta i bruk
ny teknologi for å sikre 100 % utnyttelse av fisken. Skala har vært utvikler
og leverandør av hydrolyse-anlegget på ”Molnes”, et pioneranlegg som
sikrer optimal utnyttelse av restråstoffet om bord.
Nordic wildfish har satt seg som mål å utnytte 100 prosent av ressursene de henter opp
fra havet. Med ombyggingen av frysetråleren
”Molnes” er de svært tidlig ute med å ta i bruk
ny teknologi, og har gjort båten om fra en tradisjonell tråler til en produksjonsplattform.

Direktør for Sintef Fiskeri og Havbruk, Vegar
Johansen, mener det ligger et stort potensiale i teknologien om bord i tråleren Molnes.
– Dette anlegget kan prosessere alt råstoff
som ikke blir til fiskefilet eller normale fiskeprodukter. I dette ligger et stort potensiale
til å produsere verdier av det som tidligere
var avfall, sier Johansen.

Prosess med betydelig potensiale
Restråstoffet fra slaktelinjer om bord i en
Vegar Johansen
– Gjennom dette prosjektet har vi ”knallet
frysetråler utgjør ca 40 prosent av fiskens
til” og realisert prosessteknologi som øker
rundvekt. Denne protein- og oljeressursen fra
verdiskapingen og utbyttet. Ikke minst er vi i stand til
marint råstoff har til nå ikke blitt utnyttet, men gjennom
å hente ut helt nye og høyverdige produkter gjennom
kvalitetsforbedring av produktene, og en høyere utnytombord-prosessert hydrolysert restråstoff, sier admitelsesgrad er det mulig oppnå en høy verdiskaping per
nistrerende direktør I Nordic wildfish Tore Roaldsnes.
produsert kilo.
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Tar hånd om råstoffet på feltet
Som med all annen mat-teknologi er det viktig å ta
hånd om råstoffet mens det er ferskt, for å sikre best
mulig kvalitet. For fiskeindustrien vil dette innebære at
restråstoffet bør tas hånd om der det oppstår – ute på
fiskefeltene.
Gjennom hydrolyse henter Nordic wildfish ut fiskeprotein
og aminosyrer, fiskeolje og fiskekalsium fra restråstoffet.
Dette er rene og sporbare naturprodukter der næringsstoffer og antioksidanter holdes intakt gjennom skånsom behandling ved lave temperaturer.
I stedet for å kaste hode, slo og resten av fisken, blir
den ført inn i en hydrolyseprosess. Der blir bein frigjort.
Resten blir en suppe som tilføres enzymer og olje og
proteiner skilles ut. – Bein har vi foreløpig ikke klart å
prosessere til kalsium. Målet er å ta vare på og foredle
dette også. Kalsium fra fiskebein er mer naturlig og bedre for mennesker enn kalsium fra melk, sier Roaldsnes.
Skreddersøm til havs
Molnes er en relativt normal tråler på 66 x 14 meter
med fryseanlegg om bord. Men for sin nye oppgave,
som et avansert fabrikkskip, er det trangt om plassen.
– Folkene fra Skala fikk sjokk da de så hvor lite plass
det var til deres utstyr, sier Roaldsnes.

Anlegget trimmes inn i disse dager ved at man justerer
inn ulik parametre for å finne optimalt prossessforløp.
Prosessoperatør Kristian Andersen om bord på M/Tr Molnes
sjekker prøver fra anlegget om bord. (Foto: Nordic wildfish)

– Tradisjonelt har restråstoff fra fiskeflåten endt opp som fiskemel og -olje,
egnet som tilsetningstoffer i fôr. Med riktige prosesser kan vi ende opp med
mer høyverdige proteinprodukter og oljer som også egner seg for humankonsum. Dette gir flere aktuelle anvendelsesområder og bedre priser.
Et tøft driftsmiljø og svært utfordrende plassforhold
krever mange hensyn under prosjektering. 3D konstruksjon og design må gjøres med millimeternøyaktighet. Dette er et anlegg godkjent for produksjon til
humant konsum, og med en unik hygienisk standard og
automasjonsgrad.
Et krevende utviklingsprosjekt
Dette har vært nyutvikling, og mange store og små
utfordringer har blitt løst av rederi, verft og Skala etter
hvert som prosjektet har utviklet seg. Rederiet måtte
ut for å hente mannskap med riktig kompetanse. – Der
er ikke til å komme bort fra at vi har hatt visse innkjøringsproblemer. Men nå går det stort sett som det skal
hele tiden, sier Roaldsens.
– Ville du gjort det en gang til om du visste hvor tøft det
var? Etter en kort tenkepause kommer svaret kontant:
– Ja. Selv om det har vært et langt lerret å bleke på
teknologi og kompetanse, er jeg veldig fornøyd med å
ha gjennomført dette. Målet nå er at alle våre trålere
skal ha samme teknologi. Vi ser for oss steg for steg
med nye prosjekt i videreutvikling av hydrolyseprosjektet, sier Roaldsnes.
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Molnes prosjektet har vunnet Fiskeridirektoratets miljøpris
for 2016, som ble deltb ut på NorFishing. Fra venstre fiskeridirektør Liv Holmefjord, styreleder Tore Roaldnes i Nordic
wildfish og fiskeriminister Per Sandberg.

Ny leder i
Skala Robotech
Atle Bergill er blitt Skala Robotechs
nye daglige leder, og har allerede
kommet i gang med arbeidet.
Videreutvikling av selskapets ettermarkedstjenester er litt av det Atle vil
ha fokus på den kommende tiden.

Enklere innkjøp
– med Skala Netshop

Stadig flere av Skalas kunder tar i bruk vår nettbutikk til
innkjøp av driftsutstyr og forbruksmateriell. Oversikt, søkbarhet og mulighet til å forenkle sine bestillinger er viktigste årsak til at mange nå bruker dette som sitt foretrukne
bestillingsverktøy.

Enkel i bruk - og alltid tilgjengelig

Atle kommer fra Aker Solutions Umbilicals
Norway hvor han siden 2012 har arbeidet som
leder for teknisk salg.

Du kan gjøre dine innkjøp når som helst og hvor som
helst - på PC, nettbrett eller mobil. Det er alltid dine priser
du ser, og du kan bl.a se tidligere bestillinger, ordrestatus,
og annen historikk i nettbutikken. Fakturering, ordrebekreftelse og varelevering skjer som ved vanlig bestilling.

Før dette har han hatt ulike lederstillinger i Aker
Solutions Umbilicals og Aker Kværner Subsea.
Han har vært knyttet til Aker siden 2003, og har
bygget opp en betydelig erfaring innen salg, konstruksjon, engineering og prosjektledelse.
Atle har også tidligere fartstid fra robotbransjen; som produksjonsleder i Robia ASA. Han er
utdannet ingeniør fra Horten Tekniske Høyskole.
På kort sikt er flytting av selskapet til nye lokaler (se side 24), samt videreutvikling av Skala
Robotechs service- og ettermarkedstjenester litt
av det Atle vil ha fokus på. – Gjennom å utvikle gode
og systematiske løsninger for planlagt service, er
jeg overbevist om at vi kan gi våre kunder større
forutsigbarhet, økt oppetid og bedre totaløkonomi, forteller Atle. Han ser mange spennende
muligheter for teknologien Skala Robotech tilbyr.
– Både teknisk og økonomisk utvikling tilsier at
robotteknologi kommer til å benyttes på stadig
flere områder, mener Atle. – Som daglig leder i
Skala Robotetech er jeg sikker på at jeg kommer
til å delta i en spennende utvikling!
Atle kan kontaktes på mail: atle.bergill@skala.no,
mobil: 909 11 321.

Kraftige søkeverktøy, kjøpshistorikk og detaljert produktinformasjon gjør Skala Netshop til et nyttig verktøy.

Sortimentet omfatter Skalas standardsortiment av driftsmateriell, bla:
• Hygieneutstyr og vaskemidler
• Bekledning, sko og støvler
• Verneutstyr
• Analyse- og laboratorieutstyr
• Skjære- og slipeutstyr

Registrer deg som bruker!
Registrer deg på www.skalanetshop.no - så sender vi
deg brukernavn og passord!
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– Forhåpentlig kan jeg bidra
til at samspillet mellom
Skalas fagmiljøer og våre
kunder blir enda bedre.
Jeg gleder meg til å ta fatt
på oppgavene som kommer!

Ny salgsdirektør i Skala
Alexander Drøyer har tiltrådt stillingen som salgsdirektør i Skala. Han vil være
en viktig drivkraft for markedsutvikling både innen våre eksisterende kjernemarkeder og på nye markedsområder.
Alexander har 18 års ledererfaring, blant annet 8 år som
adm. dir. i Reinhardt Maskin AS.
Dette er en virksomhet eid av
Felleskjøpet Agri, som også er en
viktig kunde. Her har han arbeidet mye med strategisk utvikling
av selskapet, i tillegg til å delta
og lede forhandlinger i forbindelse med salg og prosjekter til
private og offentlige kunder.

utdannet Diplom Kaufmann
(siv.øk) fra Universität
Augsburg i Tyskland. Han har
bla arbeidet tre år i Australia
hvor også hans kone kommer
fra. De bor på Tåsen i Oslo
sammen med sine to gutter
og har en aktiv fritid med ski,
kajakk og fotball.

Verdens viktigste råvarer
I Skala vil Alexander være en
Han har også erfaring som
viktig støttespiller for våre
salgs- og markedssjef i MoRek
salgsorganisasjoner når det
Skala består av mennesker med stor kunnskap og et
AS der han ledet et team på 17
gjelder forhandlinger, avtaler
sterkt ønske om å utgjøre en positiv forskjell, mener
salgsingeniører, selgere og disog kundepleie. Han vil også
Alexander.
triktssjefer som arbeider med
være en sentral drivkraft for
teknisk salg mot kunder innen
markedsutvikling både innen
tung sektor, industri og skip.
våre eksisterende kjernemarkeder og på nye markedsområder. – Mat er verdens viktigste råvare, og jeg tror
Alexander har jobbet og studert internasjonalt, og er
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matindustrien vil stå ovenfor mange
og spennende utfordringer i tiden
som kommer, mener Alexander.
– Om ca 15 år vil verdens befolknig
være økt med ytterligere en milliard.
For å mette alle nye munner, må
vi tenke nytt på hvordan vi utnytter
eksisterende matkilder mer bærekraftig, og samtidig bli mer åpen for
alternative matkilder.
– Her tenker jeg Skalas samarbeide med Nordic wildfish (se side 4)
er et godt eksempel på hva som er
mulig å få til igjennom ved å våge å
gå nye veier.
Alexander har selv erfaring med
uvanlig mat på tallerkenen. Han
har en del av sin barndom fra øy
mellom Lillesand og Kristiansand,
med en mor som var opptatt av
alternativ mat. Her var bla tang og
tare ikke ukjente spesialiteteter på
matfatet.
Fra kundens ståsted
Alexander ser frem til å bli bedre
kjent med Skalas kunder, og hva
Skala kan gjøre for å bli en enda
bedre partner for dem.

Skoovertrekk, automatisk

– ta på skoovertrekk raskere og enklere
Vi tilbyr nå en automatisk skotrekkmaskin, som
sikrer hurtig, enkel og sikker påføring av skotrekk
ved passering mellom ulike avdelinger/soner.

– Jeg synes det er positivt at Skala
jobber systematisk med tilbakemeldinger fra kundene i form av
kundeundersøkelser og prosjektevaluering, forteller han. – Dette er
et nyttig supplement til den løpende dialogen med kundene, og jeg
håper vi kan bruke denne informasjonen til systematisk å forbedre
vårt markedsarbeide!
Ser frem til å ta fatt
– En viktig grunn til at jeg synes
Skala er en så spennende arbeidsplass, er den utrolig brede kompetansen dere tilbyr over et stort teknologisk fagområde. – På den korte
tiden jeg har vært her, har jeg sett
at Skala består av mennesker med
stor kunnskap og et sterkt ønske
om å utgjøre en positiv forskjell!
Forhåpentligvis kan jeg bidra til at
samspillet mellom Skalas fagmiljøer og våre kunder blir enda bedre.
Jeg gleder meg til å ta fatt!
Alexander kan treffes på
tlf 975 07 039 og mail
alexander.droyer@skala.no.

Ansatte og besøkende plasserer
foten i enheten og skyver foten
bakover. Så er skotrekket på!
Magasinet fylles enkelt opp med
skotrekk, som leveres i poser à
55 par.
•
•
•
•
•

Ingen manuell håndtering.
Støysvak mekanisk funksjon, ikke behov for elektrisitet
Solid og pålitelig
Enkel å betjene og etterfylle
Kapasitet: 55par

For mer informasjon, kontakt: jannicke.fikkan@skala.no mob 916 48 520 eller besøk skalanetshop.no!
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Den nye fabrikken hadde offesiell åpning 9. oktober – fra venstre landbruks- og matminister Jon Georg Dale, fabrikksjef Eirin
Skovly, konsernsjef Peter A. Ruzicka og Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård. Foto: John T. Pedersen Orkla Foods

Klar for den neste milliarden
STABBURET FREDRIKSTAD: Etter 50 år og mer enn én milliard gule
bokser, har fabrikken som produserer Stabburet Leverpostei blitt helt
fornyet. Skala har vært turn-key leverandør til hoveddelen av utbyggingen,
som består av en høyautomatisert hermetikklinje for leverpostei og skinke,
i tillegg til et fullrobotisert anlegg for interntransport og palletering.
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Den tradisjonsrike fabrikken på Råbekken hadde celebert besøk 9. oktober, da landbruks- og matminister
Jon Georg Dale (Frp) var med på åpningen av en helt ny
maskinpark i produksjonslokalene. Orkla har investert
130 millioner kroner i helt nye maskiner, slik at pakkingen av hermetikk nå blir helautomatisert.

leverposteibokser, fortalte fabrikksjef Eirin Skovly
under åpningen av anlegget. – Med en ny og mer
moderne og automatisert maskinpark kan vi nå produsere opp til 60.000 bokser pr time på 2 linjer. Da det
gamle anlegget ble installert produserte man 40.000
bokser om dagen på en linje.

Dette er den største investeringen siden fabrikken ble
åpnet for 50 år siden og en av de største investeringene
Orkla har gjort de senere årene.

– Med et høyautomatisert anlegg trenger vi nå kun tre
personer pr skift i den nye pakkehallen for hermetikkproduksjon. – Og vi har fått en fabrikk med kapasitet
og fleksiblitet som gjenspeiler markedets behov. Vi er
klare for å levere den neste milliarden med Stabburet
Leverpostei!

Klar for den neste milliarden
Siden 1949 har Stabburet produsert 1,3 milliarder

Orkla har investert 130 millioner kroner i nye maskiner, slik at pakkingen av hermetikk nå blir helautomatisert. Dette er den
største investeringen siden fabrikken ble åpnet for 50 år siden. Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (fv) blir orientert om ny
spennende teknologi av fabrikksjef Eirin Skovly, sammen med konsernsjef Peter A. Ruzicka og statsråd Jon Georg Dale.
Foto: John T. Pedersen Orkla Foods

Denne leveransen et eksempel på styrken Skala har som totalleverandør, hvor Skala og Skalas datterselskaper kan håndtere
hele prosess- og pakkeløsningen, fra råvaremottak til ferdig pall.
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Dette er et stort og spennende prosjekt som vi har jobbet lenge og nært med Orkla Foods/Stabburet for å realisere, forteller Skalas adm dir Steinar Spydevold. Christer Engman, som
har vært Skalas prosjektleder, kan glede seg over at et stort
og krevende prosjekt er avsluttet.

Skala AS som turn-key leverandør
Skala er leverandør av det som er blitt et topp moderne
linje for hermetisk leverpostei og skinke. Skalas levereranse omfatter bla nye autoklaver, fylle/tømme-stasjoner, transportutstyr, og pakkemaskiner.
I tillegg har Skala Robotech levert et fullrobotisert anlegg
for varehåndtering og palletering. Her er det blant annet
kreative løsninger i form av en transportbro for få ferdig
palletert vare til ferdigvarelager. Det er Skalas avdeling i
Moss som har hatt hovedansvaret for prosjektet.
Et spennende samarbeide
– Dette er et stort og spennende prosjekt som vi har
jobbet lenge og nært med Orkla for å realisere, forteller Skalas adm dir Steinar Spydevold.
– Som norsk og lokal aktør har det vært en stor fordel
å være tett på kunden under utvikling av prosjektet.
Dette er også et godt eksempel på styrken vi har som
totalleverandør, hvor Skala og Skalas datterselskaper
kan håndtere hele prosess- og pakkeløsningen – fra
råvaremottak til ferdig pall!
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Skala Robotech har levert et fullrobotisert anlegg for varehåndtering og palletering.

High-Flow tørkestativer

– varmlufttørking av sko, støvler og hansker

NTF-Aalborg har utviklet et varmetørkesystem til sko-/støvle- og hanskestativer.
Det er en rustfri, robust, energisparende og effektiv løsning, som fås både som
veggoppheng og gulvstativ. Kan også leveres med ozon.
Stativet er bygget opp i rørprofiler med rengjøringsvennlige helsveisede sammenføyninger og skrå flater. Et tørkesystem med varmeelement og vifter blåser varmluft inn i
sko/hanskene som skal tørkes.
Kombiner som du ønsker
Stativene leveres tilpasset dine behov - det er mulig å
kombinere løsningene for eksempel med støvler på den
ene side, og sko på den andre. Varmemodulen er bygget
i AISI 304 og stativet er CE-merket i henhold til gjeldende internasjonale standarder for sko, støvler og hansker.
Kan leveres med ozonlamper
Stativer kan leveres med 1-2 ozonlamper avhengig av
størrelse på stativ. Ozon reduserer lukt og eliminerer
bakterier fra sko/gummistøvler og hansker.
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
1 (2) sentrifugalvifter med følgende effekter:
• 230V / 50Hz / 90-150W
• Maks. Luftmengde 510 m3 / h
• Maks. Trykkøkning 360 Pa
Varmeelement med mekanisk timer:
• 1 (2) x 750W = 750 / 1500W
• Øker tørketemperaturen opp til 20 ° C

For mer informasjon, kontakt: jannicke.fikkan@skala.no
- mob 916 48 520 eller besøk skalanetshop.no

Stativene leveres tilpasset dine behov - det er mulig å
kombinere løsningene for eksempel med støvler på den
ene side, og sko på den andre.
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Tidenes industrisatsing i
Grudbrandsdalen

Forbergs miksteknologi kan brukes til å blande alt fra det fineste pulver til grovere stoffer som granulater og pellets. Basert på Forberg
Twin-Shaft teknologien kan Forberg tilby løsninger som sikrer skånsom og effektiv miksing med uovertruffen homogenitet. og presisjon.

Mikse-ekspertene
– norsk blandeteknologi er internasjonalt ledende
En av verdens ledende bedrifter innen blandeteknologi heter Forberg
International®, og har vært en del av Skala gruppen siden desember 2011.
Selskapet har flere av verdens største næringsmiddelselskap på kundelisten, og
har de siste fem årene levert mer enn 50 maskiner til 22 land på fire kontinenter.
Merkenavnet Forberg® er synonymt med dobbelakslede paddelmiksere. Forberg miksere gjør miksingen
raskere, mer skånsomt og effektivt enn andre metoder ved hjelp av en “vektløs” fluidiseringsone, og er et
internasjonalt kvalitetsbegrep når det gjelder rask og
homogen industriell miksing. Teknologien ble utviklet
og patentert av Halvor Forberg, og mikserne har blitt
produsert i Larvik siden tidlig på 70-tallet.
Forberg miksere finner du over alt i verden, og de brukes til å mikse alt fra ingredienser i næringsmiddelindustrien og fôrindustrien til alle mulige andre pulvertyper i industrien.
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Forberg International er basert på selskapet og den

teknologien Forberg bygget opp, og ble et heleid datterselskap av Skala AS i 2011. I tillegg til miksere, tilbyr
selskapet tørkere, coatere og større turn-key anlegg,
basert på samme kjerneteknologi.
Lite selskap - internasjonalt marked
Siden Forberg International ble opprettet for fem år siden,
har selskapet levert over 50 maskiner til 22 land på fire
kontinenter. Sales manager Vladimir Jozin har vært
med siden Forbergs dager i Larvik, og har erfart at
Forberg navnet har en god klang internasjonalt.
– Vi har enorm hjelp av den posisjonen Forberg navnet
har, forteller Vladimir. Vi markedsfører oss hovedsaklig
via nettet og gjennom tilstedeværelse på større inter-

nasjonale messer. Vi har nå bygget opp
en solid kundekrets, som omfatter en
rekke store internasjonale selskaper,
og jobber nå med å utvikle et nettverk
av representanter. Selskapet har et datterselskap i Latvia, som arbeider med
konstruksjon og oppfølging av produksjon. Selve produksjonen skjer med faste
underleverandører.

nologien også brukes til pulvertørking og
svært effektiv coating av pellets. Forberg
International tilbyr et helt spekter av miksere, coatere og tørkere tilpasset ulike og
bruksbehov.

Blander 8 gram i et tonn på fire minutter
– Et nylig eksempel er en større internasjonal produsent av babymat, som bla
ønsket å blande ut 8 gram jern i en batch
Næringsmiddel- og fôrindustrien er de
på et tonn, dvs – et blandingsforhold på
Vladimir Jozin har lang farts- 1: 0,000008, forteller Vladimir. – Kravet
viktigste kundegruppene, og selskapet
tid innen mikseteknologi.
har også hatt mange leveranser til norsk
var også at variasjonen (CV coefficient of
næringmiddel- og fôrindustri.
variation) på blandingen ikke skulle være
større
enn
+/5%.
Vi oppnådde dette med en variasjon på
Raskt, homogent og skånsomt
+/2,5%
med
en
blandetid
på ca fire og et halvt minutt!
– Forbergs mikseteknologi kan brukes til å blande alt fra
det fineste pulver til grovere stoffer som granulater og
pellets, fortelle Vladimir. – Den meget effektive blandingen som skjer når stoffene fordeles i fluidisert tilstand
gjør det mulig med homogen innblanding i ekstreme
blandingsforhold.
Teknologien innebærer også at selve blandingen skjer
svært skånsomt uten at partiklene påvirker hverandre
mekanisk. Denne allsidigheten gjør at teknologien
benyttes til å blande alt fra frokostblandinger til byggematerialer. Ved å utnytte fluidiseringsonen kan tek-

Vakuumcoatere til fôrindustrien
Ved siden av ulike typer miksere, er vakuumcoatere
til fôrpellets til fiskeoppdrett et viktig produktområde.
Ved at tilsetninger blir tilført under vakuuum og i “vektløs” fluidiseringsone, oppnås en rekke unike fordeler,
forteller Vladimir. – Vakuum gjør at tilsetningene blir
trukket helt inn i produktet, og ved at pelletsen ”flyter”
oppnås en svært jevn fordeling.
Vil du vite mer om hva vi kan tilby? Kontakt:
vladimir.jozin@forberg.no, mobil 99 50 57 74.

Basert på den originale Forberg
Twin-Shaft teknologien kan Forberg
tilby et bredt spekter av løsninger
innen tørking, coating og miksing.
Selskapet bygger også større turn-key anlegg.
Illustrasjonen viser et
tørkeanlegg levert til
Toro i Bergen.

Forberg® er synonymt med dobbelakslede paddelmiksere.
Miksingen skjer raskere og mer effektivt enn med andre
metoder ved hjelp av en “vektløs” fluidiseringsone.

Forbergs® mikseteknologi kan brukes til å blande alt fra det fineste pulver
til grovere stoffer som granulater og pellets.
Det er mulig med homogen
innblanding i ekstreme
blandingsforhold – helt til
1: 0,000008.
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Sammenlignet med tradisjonelle røreverk, kan nye og langt mer effektivt
utformede impellere gi betydelige energibesparelser. Samtidig er omrørerne mer skånsomme mot produktet. Bytt feks ut dine gamle LKHR-5
røreverk med de langt mer effektive ALS røreverkene!

Snarvei til energieffektivisering
— moderne røreverk reduserer energiforbruket med opp til 80%

Ved siden av å reduserer energiforbruket, kan moderne
rotorer operere med lavere hastigheter uten at dette
reduserer pumpeeffekten. Sammenlignet med omrører
med konvensjonelt utformede rotorer, kan energiforbruket reduseres med opp til 80%.
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Et eksempel på praktiske erfaringer er det tyske meieriet Milchwerke Oberfranken West eG, som installerte en
ny 360 000 liter tank for å øke ystekapasiteten. Etter å ha

testet tanken tre måneder med Alfa Laval ALS røreverk,
var drifts- og forbruksresultatene så overbevisende at
meieriet besluttet å bytte ut 11 konvensjonelle agitatorer
med moderne Alfa Laval ALS røreverk!
Modulær og hygienisk utforming
ALS sidemonterte rørverk er bygget med samme grunnleggende moduler som kan benyttes til ulike tankstørrelser. Dette gjør delebruk og utskiftning enklere. Ved å ta

Ved å skifte ut ditt gamle røreverk oppnår redusert energiforbruk. Ny rotorutforming krever en mindre motor, samtidig som rørehastigheten reduseres på
grunn av et mer effektiv design.

i bruk Alfas Laval EnSaFoil rotorer
redusereres energiforbruket og
varmeabsorpsjon i produktet. Alle
elementer er laget med med glatte,
hygieniske overflater og kan møte
både europeiske og amerikanske
standarder, slik som EHEDG, USDA,
FDA, 3A osv.
Alfa Laval røreverk kjennetegnes
av lav slitasje og minimalt vedlikehold. Dette gir høyere produktivitet
på grunn av redusert nedetid. Ingen
demontering eller inntreden i tank
er nødvendig for å bytte ut deler
som pakninger og lagre. Dette sparer både tid og penger.
Bytt ditt gamle LKHR røreverk!
Ved å skifte ut ditt gamle røreverk
oppnås redusert energiforbruk. Ny
rotorutforming krever en mindre
motor, samtidig som rørehastigheten reduseres på grunn av et mer
effektiv design. Dette betyr mindre
slitasje og en mer skånsom produktbehandling.
En kandidat for utskifting, er feks
Alfa Laval LKHR-5 sidemonterte
røreverk. Disse kan relativt enkelt
byttes ut med moderne Alfa Laval
ALS røreverk.
En hel familie av rørerverk
Den nye familien av Alfa Laval røreverk omfatter også modeller for
topp- og bunnmontering. De kan
monteres i tanker både med og uten
trykk. Det kan også leveres sterile/
aseptiske og ATEX-sertifiserte versjoner på forespørsel.

testo 103: mini
foldetermometer

– velegnet til stikkprøver, passer i brystlommen
testo 103 er meget godt egnet til å ta stikkprøver av kjernetemperatur. Det er et brukervennlig
instrument som kun lager et lite merke i måleobjektet. Dette gjør måleinstrumentet ideelt egnet
for rutinekontroll innen næringsmiddelindustrien.
Med den bevegelige innstikkføleren er instrumentet praktisk og fleksibelt og forenkler
tilgang til de fleste målesituasjoner. Etter
måling foldes innstikkføleren
enkelt på plass – klar til
neste måling.
Instrumentet har hurtig
responstid og med et
lettlest display, med bakgrunnslys. Vi tilbyr
service og kalibrering av Testo temperaturmålere.
• Måleområde: -30... + 220 °C.
• Meget godt egnet for bruk innen
næringsmiddelsektoren.
• Enkelt å betjene.
• Hygienisk og enkelt å renholde innstikkføleren.
• Hendig – passer i brystlommen.
• Produktet overholder kravene til
IP 55. Oppfyller kravene til EN
13485.
Art.nr. 307164
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Skala har utstyret som sikrer deg personalhygiene og riktig hygienisk standard på lokaler,
maskiner og utstyr.
Sortimentet omfatter bla:
• Vikan renholdsredskaper
• Vaskemidler
• Lavtrykks skumanlegg
• Hygienesluser
• Utstyr til personalhygiene
• Vaskemaskiner
• Utstyr for analyse av renhold
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”Enten du skal ha en komplett renholdsplan for din bedrift, eller ønsker å løse
konkrete problemer tilknyttet hygiene,
kan vi hjelpe deg. Vi har omfattende
kunnskap om hygiene i matproduksjon”
Jannicke Fikkan, fagspesialist hygiene

Basert på plantegninger og en analyse av din bedrift lager vi gjerne forslag til et
effektivt hygienesystem i din virksomhet

Hygieneløsninger

– vi har rådene og utstyret

Enten du skal ha en komplett renholdsplan for din
bedrift, eller ønsker å løse utfordringer knyttet til
soneinndeling eller personalsluse, kan vi hjelpe deg. Vi
kombinerer Norges mest omfattende sortiment av hygieneprodukter for næringsmiddelindustrien med spesial
kunnskap om hygiene og næringsmiddelproduksjon.
Basert på plantegninger og en analyse av din bedrift
lager vi gjerne forslag til et effektivt hygienesystem i
din virksomhet, tilpasset plassering og utforming av
garderober og personalrom, trafikkflyt og trafikkbelastning i anlegget, produksjonsutstyr og -prosesser.
Vi skreddersyr innredninger fra bl. annet våre samarbeidspartnere NTF og Kohlhoff. NTF Aalborg`s
hygieneprogram kombinerer design og funksjon i sine
rustfrie innredninger. Disse oppfyller matindustriens
høye hygienekrav.
Kohlhoff Hygienetechnik er en kvalitetsleverandør av
såle/støvelvaskere og adgangskontroller.

Vil du vite mer?
For mer informasjon, kontakt:
jannicke.fikkan@skala.no - mobil 916 48 520
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Multihode vekter
– sjekk hva Yamato kan tilby

Yamato er en av verdens ledende produsenter av veiesystemer til industrielt bruk,
med mer enn 90 års erfaring. Har du behov for multihode vekter eller sjekkveiere,
bør du vurdere hva vi kan tilby i samarbeide med Yamato!
Multihodevekten ble oppfunnet og utviklet tidlig på 70-tallet og er takket være sin høye hastighet og nøyaktighet tatt
i bruk av næringsmiddelindustrien over hele verden.
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En multihode vekt virker ved å bestemme vekten av produkter i flere veiebeholdere og kalkulere hvilke kombinasjon av disse som sammen ligger nærmest nærmest
en fastsatt målvekt. Deretter åpner vekten de aktuelle
beholderne med denne kombinasjonen, og produktet
faller inn i en posefyller eller annen pakkeløsning. Dette
sikrer rask og presis dosering av ulike produkter til ulike
fastvektforpakninger. Løsningen egner seg for et meget
bredt spekter av produkter.

Foretrekkes av norske og internasjonale produsenter
Yamatos multihode vekter har fått et svært godt
omdømme over hele verden, og veiesystemene brukes
til alt fra granulerte produkter og konfekt til kjøtt og
frosne råvarer.
Vektene foretrekkes av mange kunder på grunn av sin
hygieniske utforming, energieffektivitet, driftssikkerhet
og enkle betjening. I Norge er denne løsningen valgt av
bla TINE til rivost, hos Brynhild gruppen, BAMA (12 stk),
Sørlandschips, Kims og Maarud. Skala representerer
Yamato i det norske markedet og kan tilby løsninger for
de fleste typer næringsmidler.

Multihode vekter kan være enten automatiske eller halvautomatiske, og er
designet for å veie store mengder ulike produkter i høye hastigheter – pålitelig
og nøyaktig. Yamatos produktspekter inneholder alt fra enklere vekter til svært
avanserte modeller, og dekker alle typer næringsmidler.

Vår omfattende bransjekunnskap tillater oss å designe og bygge tilpassede multihode veieøsninger for et bredt spekter av
bransjer, inkludert ferske råvarer og frossen mat, mieriprodukter og snacks. Vi kan tilby veieløsninger som passer dine produksjonsbehov og sikrer optimal ytelse.

Mer enn 100 modeller/konfigurasjoner
Yamato tilbyr mer enn 100 modeller/konfigurasjoner
av ulike veieløsninger som dekker de fleste behov for
veiing, miksing og/eller telling. Fra den økonomiske
Alpha-serien til den høyhastighets Sigma F1-og Omega
serien, kan praktisk talt alle veie/pakkebehov løses:
• Alpha multihodevekter er ideelle for midre forpakninger og kommer i ulike konfigurasjoner tilpasset ulike
vask- og hygienekrav.
• Sigma multihodevekter er ideelle for en rekke pakkevekter i krevende miljøer og produkter som kjøtt,
sjømat, fjærfe eller frukt/grønnsaker.
• Omega multihodevekter, Yamatos nyeste innovasjon
er perfekt for tøffe miljøer og krevende vask, og tilbyr en IP67 kompatibelt design, hastigheter opp til
200 veiesykluser per minutt, og et robust design.
For kjøtt og fjørfe i fastforpakninger
Tabletop Semi-Automatic Dataweigh (TSDW) er en ideell
semiautomatisk løsning for fastvektforpakning av kostbare og/eller krevende/skjøre produkter som sopp, frisk
frukt og grønnsaker, kjøtt, sjømat og fjærkre.
TSDW håndterer disse produktene skånsomt, og bidrar
til en effektivisering av pakkeprosessen - hvor mer kan
gjøres med samme/redusert arbeidskraft. Systemet
sikrer en langt mer konsistent vekt på forpakningene,
og minimerer overvekt/giveaway – noe som kan innebære betydelige besparelser. Med hygienisk design,
IP65 sertifisering og plassbesparende utforming er
systemet godt tilpasset matindustriens krav.

Tabletop Semi-Automatic Dataweigh (SDW) er en ideell
semiautomatisk løsning for fastvektforpakning av kjøtt, fjørfe, sjømat og andre krevende produkter. Systemet bidrar til
effektivisering av pakkeprosessen og reduserer overvekt/
giveaway.
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Skreddersydd for kjøttindustrien
— FoodScan™ Meat Analyzer sikrer rask og trygg produktkontroll
FoodScan™ Meat Analyzer har gitt Nortura Sogndal raskere og mer
økonomiske produktanalyser. Men aller viktigst er det at analysene nå er
blitt tryggere - og helt uten bruk av kjemikalier!
Nortura Sogndal er en spesialprodusent av spekepølse,
spekemat og pinnekjøtt. Her kombineres gamle mattradisjoner med moderne produksjonteknikk for å sikre
produkter av høy kvalitet.
Det er viktig å kunne følge med på og dokumentere
sammensetningen i produktene. Kontinuerlig analyse
av sluttproduktet er derfor viktig for å sikre at Norturas
strenge kvalitetskrav ivaretas, og bedriften har nå tatt i
bruk FoodScan Meat Analyzer til denne oppgaven.
Erstatter kjemiske metoder
– Tidligere brukte vi våtkjemiske analyser, forteller
kvalitetsleder Karl Helge Albretsen. – Dette er både
tidkrevende og har et mulig skadepotensiale på grunn
av kjemikaliene som blir brukt i analysen. Vi så derfor
etter ulike alternativ med bruk av NIR-analyse. Etter en
totalvurdering fant vi at FoodScan fungerte godt i laboratoriet. At selve analysen er enkelt og rask var også
viktige faktorer når vi bestemte oss for Foodscan.
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Enkel å kalibrere, allsidig og rask i bruk
– Vi har veldig gode erfaringer med bruken av FoodScan,
forteller Karl Helge. – Driftssikkerheten er bra og den er
enkel i bruk. Siden vi bruker denne på ferdig produkt må

– FoodScan har betydd tryggere analyser, tidsbesparelser og
bedre økonomi, mener kvalitetsleder Karl Helge Albretsen.
– Vi har veldig gode erfaringer med bruken av FoodScan!

Vasketurbiner
Skala tilbyr Alfa Lavals markedsledende vaskedyser og -turbiner.
Disse omfatter et bredt produktsortiment tilpasset de fleste
behov for tankrengjøring.

Nortura Sogndal er en spesialprodusent av
spekepølse, spekemat og pinnekjøtt. Her
kombineres gamle mattradisjoner med
moderne produksjonteknikk for å sikre
produkter av høy kvalitet. Kontinuerlig analyse av sluttproduktet er viktig for å sikre at
Norturas strenge kvalitetskrav ivaretas,

Alfa Lavals robuste og kompakte tankvaskesystemer
løser de mest krevende rengjøringoppgavene. Et bredt
spekter av ulike modeller, gjør at vi kan tilby en løsning
for de fleste tanktyper og rengjøringsoppgaver.
Skala har mange tiårs kunnskap om tankvask, og hvordan dette kan gjøres mer effektivt og økonomisk, bla ved
å bytte tradisjonelle vaskekuler ut med mer effektive
vasketurbiner.
Kontakt Owe Barsten,
owe.barsten@skala.no, mobil 92 84 43 08 for mer info!

vi definere ulike program for de ulike produktene. Eksempelvis vil en Haugpølse
(svartpølse) gi ulik gjennomlysning enn
en spekeskinke. Vi har et fast definert
oppsett på hvordan de ulike programmene blir fulgt opp. Vi er avhengige av gode
og korrekte analyser, så her følger vi nøye
med. Analysene har kanskje noe høyere
usikkerhet enn de våtkjemiske analysene
vi brukte før, men måleusikkerheten er
mindre enn variasjonen i selve produktet.
HMS og økonomi
– FoodScan har gitt oss to vesentlige
fordeler. Først og fremst bedre HMS.
Å gjennomføre kjemiske analyser helt
uten kjemikalier reduserer skadepotensialet på laboratoriet vesentlig. Den
andre fordelen er økonomi. Våtkjemiske
analyser er tidkrevende, og innebærer
forbruk av kjemikalier. Nå kjører vi
analysene på mye kortere tid, og tid er
som kjent penger, avslutter Albretsen.
FoodScan™ Meat Analyzer er prekalibrert for alle viktige parametere
som fett, vanninnhold, protein, salt og
kollagen. Analysen gjøres på bare 50
sekunder. Apparatet benyttes av et stort
antall kjøttbedrifter – også norske.
FoodScan™ Meat Analyzer kan leveres i
laboratorieutgave og som robust inline
enhet i produksjonen.
For mer info kontakt;
erik.eide@skala.no, mobil 905 93 788 .
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Snart på flyttefot
Skala Robotech flytter til nye lokaler
skreddersydde for selskapets
virksomhet i løpet av september 2017
De nye lokalene er lokalisert i Gråterudveien, syd for
Drammen, og er nybygde lokaler, skreddersydde for Skala
Robotech’s virksomhet.

De nye lokalene vil inneholde montasjehall med
traverskran i tillegg til maskinverksted med verktøymaskiner og sveiseutstyr.

Skala Robotech driver både med maskinering og montasje,
og de nye lokalene vil inneholde montasjehall med travers-kran i tillegg til maskinverksted med verktøymaskiner
og sveiseutstyr. Det vil også være 8 innstøpte montasjerigger i montasjehallen for roboter.
Kurs og opplæring er blitt stadig viktigere, og det vil bygges
egne kursceller i montasjehallen med dedikerte Motoman
roboter, i tillegg til kursrom med Motoman innredning.
De ansatte i Skala Robotech ser frem til enda mer effektive
og trivelige arbeidsdager i nye lokaler!

Skala på FoodTech Herning
— møteplassen for norske besøkende på messen
FoodTech, Herning som denne gangen ble avholdt 1. - 3. november er blitt NordEuropas største fagmesse for matindustrien og en viktig begivenhet for bransjen.
Denne gangen samlet messen nesten 9000 skandinaviske fagfolk, og Skalas stand ble
møteplass for norske besøkende, sammen med kundene fra Skalas danske avdeling.
Skala deltok med en stand
på 60 m2, og kunne gjennom
samlokalisering med Alfa
Laval presentere Alfa Lavals
produkter og nyheter.
For Skala var ellers utviklingen av LTLine på 800xA,
energiøkonomisering i prosessanlegg, samt hygieneløsninger viktige tema.
Dette er tredje gangen
Skala deltar på denne messen, og standen har etter
hvert etablert seg som
møteplassen for norske
besøkende.
Skalas danske avdeling
hadde i tillegg godt besøk
av sine kunder fra dansk
kjøttindustri.
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Miljøvennlig varmepumpe til
Atlanterhavsparken — bygget av Skala Fabrikk
Ved Atlanterhavsparken utenfor Ålesund hentes energi til oppvarming direkte fra
sjøvann. Og dette gjøres ved hjelp av en miljøvennlig CO2 basert varmepumpe,
bygget av Skala Fabrikk.
De tradisjonelle kjemiske kuldemedier har ekstremt høye GWP
(Global Warming Potential) verdier
og representerer en betydelig miljøutfordring. Eksempelvis vil en kilo
med R134a tilsvare 1430 kilo CO2!
Slike stoffer vil derfor avgiftsbelegges og utfases.

skapen og samarbeidet med Cadio ga
grunnlag for å utvikle løsninger til et
videre spekter av bruksområder.
Resultatet av dette samarbeidet
er et miljøvennlig spekter av varmepumpe- og kjøleteknologi som
i dag tilbys av selskapet Winns AS
(winns.no). Winns har spesialisert
seg på prosjektering og levering av
kuldetekniske systemer som benytter naturlige kuldemedier. Skala
Fabrikk har ansvar for bygging av
alle CO2 anlegg som prefabrikkerte
og fabrikktestede moduler.

CO2 (karbondioksyd) er et miljøvennlig og klimanøytralt kuldemedium som ikke bidrar til nedbrytning
CO2 teknologien som Skala fabrikk leverer
av ozonlaget, og er derfor et av de
finner stadig nye anvendelsesområder. Ved
mest aktuelle alternativene til kjeAtlanterhavsparken hentes energi fra sjømiske kjølemedier. Men CO2 krever
vann med direkteveksling.
spesielle tekniske løsninger pga
En 150 KW sjøvannsvarmepumpe til
svært høyt arbeidstrykk. Og Skala
Atlanterhavsparken er et eksempel
Fabrikk har vært svært tidlig ute
på en av flere leveranser som samarbeidet med Winns AS
med å utvikle tekniske løsninger for CO2 i samarbeide
har ført til. Denne henter energi fra sjøvann med direktemed selskapet Cadio og SINTEF.
veksling, og er prefabrikkert av Skala Fabrikk og prosjekSamarbeider med Winns AS
Bakgrunnen for utviklingsprosjektet til Skala Fabrikk
var kjøling av gårdstanker (Skala nytt nr 1-16). Men kunn-

tert og levert av Winns. Erfaringene med denne og andre
leveranser er svært positive, og vi ser spennende muligheter innen dette området i tiden som kommer!
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Vi ønsker velkommen
– nye medarbeidere i Skala gruppen
Tom Dahl (1977) er ansatt som
servicetekniker i Montasje og serviceavdelingen. Han er utdannet
industrimekaniker og tok fagbrevet hos Borregaard Hellefoss. Fra
2009 har Tom jobbet hos Elopak
AS der han hadde ansvar for meieriene i Norge og på Island. Tom bor sammen med
familien sin i Lier og er knyttet til vårt servicekontor
ved Skala Robotech.
Anders Vada (1974) er ansatt
som prosessingeniør i
Prosjektavdelingen. Han er utdannet meierist fra Ørland Meieriskole
og har videreutdannelse som
matteknolog ved Fagskolen Lade.
Anders har erfaring fra brunostproduksjon som nestkommanderende
ved Synnøve Finden Meierier i Alvdal og lang fartstid
som avdelingssjef ved Diplom-Is som er en langsiktig
kunde av Skala. Anders og familien som bor på Hagan.
Han er aktiv løper – noe som tar en stor del av fritiden.
Nicolai Amundsen (1979) er
ansatt som prosjektingeniør i
Prosjektavdelingen. Han har jobbet
som prosjektingeniør i oljebransjen hos Aker Solution Subsea og
National Oilwell Varco. Nicolai har
bachelor utdannelse fra Milano
Italia og er bosatt i Oslo. Han er en ivrig seiler og har
deltatt med egen båt i Cape2Rio som er verdens lengste seilas og går fra Cape Town til Rio De Janeiro.
Max Eriksen (1974) er ansatt i
Automasjonsavdelingen som automasjonsingeniør. Han er utdannet
automatiseringsmekaniker og
startet sin karriere ved Frionor
Fabrikker i Trondheim. Max ble
kjent med Skala fra sin lange
arbeidserfaring på Tine Tunga og Tine Heimdal. Han
har stor interesse for programmering og fikk etter
hvert ansvar for IKT og datafangst hos Tine. I tillegg til
programmering på fritiden er Max opptatt av familieog hytteliv.
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Cathrine Ingebretsen (1989) er
ansatt som regnskapskonsulent i
økonomiavdelingen. Hun er utdannet på BI og har en bachelor i økonomi og administrasjon. Cathrine
kommer fra stillingen som økonomikonsulent i Kredinor der hun
har jobbet i litt over tre år.
Alexander Drøyer (1965) er ansatt
som salgsdirektør i Skala.
Alexander kommer fra stillingen som adm. dir i Reinhardt
Maskin AS, en virksomhet eid
av Felleskjøpet Agri. Alexander
er utdannet siviløkonom fra
Universität Augsburg i Tyskland og har både jobbet og
studert i Australia hvor også hans kone kommer fra.
Alexander blir nærmere presentert på side 8 i denne
utgaven av Skala nytt.
Atle Bergill, (1966) er ansatt som
ny daglig leder i Skala Robotech.
Atle kommer fra Aker Solutions
Umbilicals Norway hvor han siden
2012 har arbeidet som leder for
teknisk salg. Før dette har han
hatt ulike lederstillinger i Aker
Solutions Umbilicals og Aker Kværner Subsea innen
konstruksjon, engineering og prosjektledelse.
Atle bor med familien sin i Lier, og bruker fritiden til
terrengsykling og løping - i tillegg til litt hobbymekking i kjelleren. Du kan lese litt mer om Atle på side 7.
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Med nærmere 200 ansatte som omfatter spesialister innen prosessengineering,
automatisering, robotisering og næringsmiddelteknologi, utgjør Skala Norges ledende
teknologiske fagmiljø innen matvareforedling.
Gjennom Skala får du tilgang til et unikt 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 mer arbeidsbesparende og effektiv.
Vi forener kunnskap om næringsmiddelteknologi,
automasjon og prosessteknikk og tilbyr vi komplette,
integrerte og løsninger hvor prosesskomponenter og
styringssystemer fungerer som en helhet.

Egenproduksjon og internasjonalt nettverk
Årlig designer og leverer vi prosessløsninger til en
verdi av ca 600 mill til norske kunder. Skala har egne
produksjonsenheter i Heimdal, Stjørdal og Lier for
rustfrie produkter, maskinbygging og konstruksjon av
robot- og automatiseringsløsninger.
I kombinasjon med et internasjonalt leverandørnettverk
som blant annet omfatter Alfa Laval, Tetra Pak,
Siemens og ABB løser vi dine teknologiske utfordringer.

Dine mål, vår teknologi
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