Vekter og veiesystemer
for fiskeindustrien

Tankveiing
Veiesystemer
Kontrollvekter
Spesialløsninger
Service & Kalibrering

Solide og pålitelige vekter med funksjoner som dekker
industriens behov for kontroll, sjekkveiing, analyse og statistikk

Plattformvekter

Pallevekter

Leveres i forskjellige størrelser og kapasiteter. Vektene kan
utstyres med forskjellige vektinstrumenter, printere, nedfellbare støperammer, oppkjøringsramper etc. etter ønske.

Utførelse i rustfritt stål. Vi lager også spesialløsninger,
f.eks. bisonvanger, sammenleggbare modeller etc. Vektene
kan utstyres med forskjellige vektinstrumenter, printere etc.
etter ønske.

Kontrollvekter
Kapasitet fra 3- 600 kg. Mange plattformstørrelser og mange
indikatorvarianter. Tetthetsgrad fra IP54 til IP69K. Kan leveres
med oppkobling til printer, og PC.
Avbildet indikator har store lettleste tall – hele 40 mm.
Sjekkveiefunksjon med fargekode.

Inspeksjon
Røntgen og metalldetektorer
Markedets krav til matsikkerhet øker. Næringsmiddelindustrien
er pålagt å ha innført kvalitetssikringssystem basert på HACCP,
samt at BRC standarden kreves av flere og flere matvarekjeder
i Norge. Røntgen kan detektere en hel rekke fremmedlegemer
som f.eks. metall, glass, stein, ben, keramikk og noen typer
plastikk og gummi (slik som PVC, Viton® etc.) igjennom
alle typer emballasje og emballasje- størrelser. Vår leverandør
av røntgenutstyr er også markedsledende på glass-i-glass
deteksjon. Vi har metalldetektorer for ferdig emballerte
produkter samt metalldeteksjon i rør.

Sjekkvekter og
gradere
Vi leverer dynamiske sjekkveiere og
gradere for de fleste behov. Sjekkveier
kombinert med metalldetektor er
eksempel på de ulike variasjoner som
gjør at våre sjekkveiere kan tilpasses
kundens behov. Veiekapasiteter opp
til 60 kg og hastigheter opp til
600 enheter/min. Delinger fra 0,01 g.
Godkjent for kjøp og salg.

Etiketterings
systemer
Vi leverer komplette
løsninger innenfor
etikettering og merking.
Vi har et bredt produkt
spekter, både for automatisk
og manuell merking

Scaleit er den eneste vektleverandøren i Norge
med et komplett sortiment av vekter og veiesystemer

Veieceller

Tank og siloveiing

Scaleit leverer veieceller og
applikasjoner til alle typer bransjer
og for ethvert formål.
Vi tilbyr alle typer veieceller;
trykk, strekk – kompresjon etc.
Vi lagerfører en rekke forskjellige
veieceller fra de mest a
 nerkjente
produsentene.

Våre veieceller er spesielt utviklet for nærings
middelindustrien og er selvfølgelig EHEDG
godkjent. En veiecelle vil alltid måle tank
innholdet korrekt og vil ikke la seg påvirke
av hva som er inne i beholderen. Standard –
eller skreddersydde løsninger kombinert med
avansert elektronikk gjør at dette kan sømløst
integreres i styrings -og kontrollsystemer.
Vi tar ansvar for forprosjekt, montasje og
kalibrering samt oppfølging etterpå.

Kranvekter
Vi fører et stort utvalg av kranvekter
i alle størrelser, både lakkert og rustfritt.  

Jekketrallevekter

Vi leverer alt fra enkle mekaniske
hengevekter til mer avanserte
med f.eks. trådløs kommunikasjon,
printer, programvare og
godkjenning for kjøp og salg.

Veiing og forfytting av produktet i ett.
Scaleit har et stort utvalg i jekketrallevekter,
både i lakkert og rustfri utførelse.
Vektene kan leveres med printer,
trådløs kommunikasjon, programvare
og godkjenning for kjøp og salg.

UNI Marinevekt
Marinevekt i rustfritt stål, med veieceller som kompenserer for
gravitasjon og bevegelse. Vekten er designet for å fungere på
åpent hav, og kompenserer for opptil 18 % helning og
akselerasjon på 1 m/s². Kan brukes hvor som helst i verden uten
omkalibrering. Vekten kan også leveres godkjent for kjøp og salg.
•
Tetningsgrad IP67
•
Rustfritt stål EN 1,4301
•
eSeaSystem software (opsjon)

UNI Marinevekt
eSeaSystem
eSeaSystem er den første vekt i verden som er EU-sertifisert for
Justergodkjent veiing og klassifisering til havs. Vekten har et enkelt
og brukervennlig program. Du velger fiskesort fra en liste og listen
kan oppdateres etter behov.
•
Trykknapper kan betjenes med tykke hansker
•
Etikettskriver i rustfritt kabinett
•
Alle veiinger overføres automatisk til PC
•
Statistikker og fangstrapporter
•
Tetningsgrad IP67

Multipack – Et komplett pakkesystem

Multipack – Et komplett pakkesystem sertifisert av Microsoft som programvareutvikler,
sertifisert av Visma som integrasjonsutvikler og sertifisert av Justervesenet sammen
med Scaleit batchsystem for kjøp og salg av fisk og fiskeprodukter.
•

Registrering av mottak/sluttsedler på kaia.

•

Manuell registrering og/eller godkjenning av mottak.

•

Innregistrering til lager.

•

Automatisk innveiing/batching med integrasjon mot
sluttseddel.

•

Registrering av biprodukter, enkelveiing av fisk, ved sløying
i sløyelinjer. Per båt/leveranse.

•

Pakking og merking av fisk i kasser/paller.

•

Pakking og merking av fisk i forbrukerpakninger.

•

Integrert etikettsystem. Mange menyspråk.

•

Ordreekspedering med pakking og/eller plukking.

•

Lagerhåndtering med truckterminaler som også kan operere
i offline-modus dersom det er dårlig nettverksdekning.

•

Integrasjon mot økonomisystemer.

•

Webmodul for blant annet visning og håndtering av pakke,
ordre og produksjonsrapporter.

•

Produksjonsmonitor for visning av progresjon i f.eks
pakkingen på storskjermer.

•

Sporingsmodul.

For de mest krevende forhold...

Cardinal Storm 190
Rustfri Kontrollvekt
Storm 190 er en robust vekt beregnet for de mest krevende
arbeidsforhold. Stort 25mm LCD med klare lettleste tall og
kapasitive touchkeys gjør vekten meget brukervennlig.
Indikatoren har ColorZONE som skifter farge automatisk
når objektet veies. Orange lys for undervekt, grønt lys for
akseptert vekt og rødt lys for overvekt.

Instrumentet har kapasitive touchkeys, dvs. ingen
mekaniske taster. Dette gir en tetningsgrad på
IP69K, og gjør instrumentet absolutt vanntett.
Tastene har keylock som gjør at vekten kan rengjøres mens den er i bruk. Instrumentet er utført i
Polycarbonat som tillater høytrykkspyling med
varmtvann opptil 80 °C for rengjøring. Tåler kulde
ned til -10°C. Kapasiteter fra 30 – 300 kg.

Storm 190 Vektinstrument
Instrumentet Storm 190 kan kobles opp mot ulike typer vekter
som f.eks plattformvekter, pallevekter med kapasiteter opp til
3000 kg eller en containervekt.

Service & Kalibrering
En vekt er avhengig av ettersyn og
kalibrering for at den skal fungere
korrekt og oppnå forventet levetid.
Behovet for ettersyn vil variere med
bruksmønster og belastning.

Vi har til sammen 15 velkvalifiserte
teknikere lokalisert på Skedsmokorset,
Stavanger, Ålesund og Tromsø. Disse
har til oppgave å yte service for alle
våre kunder i hele Norge og er godt
utdannet og kurset på våre produkter.

Ta kontakt med oss for mer
informasjon om våre tjenester,
sammen kan vi skreddersy et vedlike
holdsprogram som passer for deg.

Produktutvikling og produksjon
Vi har over 40 års erfaring med ut
vikling og produksjon av vekter og

systemløsninger, og lager spesial
løsninger for ethvert formål.

Hvem er vi?
Scaleit AS (tidligere Landgraff &
Flintab Vekter AS) ble stiftet i 1971
og er et privateid, norsk selskap. Vi
har de senere år ekspandert og
etablert avdelinger i USA og Romania.

Vi representerer verdens ledende
produsenter av vekter og veie
systemer av alle slag, i tillegg til at vi
selv produserer ulike spesialløsninger
ved eget verksted.

Våre største markeder er bl.a. Fiske
industrien, Næringsmiddel- og
generell industri, Avfall og Miljø,
Bergverk samt transport og logistikk.

Scaleit AS
www.scaleit.no
admin@scaleit.no
Hovedkontor:
Vestvollveien 30 B
2019 Skedsmokorset
Tlf: +47 64 83 67 50

Stavanger:
Stråtveittunet 4
4042 Hafrsfjord
Tlf: +47 95 29 01 07

Ålesund:
Myrabakken Næringssenter 2
6010 Ålesund
Tlf: + 47 70 15 40 90

Tromsø:
Skattørvegen 17
9018 Tromsø
Tlf: 77 63 73 00

