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Med suksess i Chile
Etter ett år med vaksinering av fisk med Skala Maskons vaksinemaskin kjøper
PHARMAQ tre nye maskiner for bruk til vaksinering av fisk i Chile.
Resultatet etter vaksineringen på smoltanlegget i Chile, som har benyttet maskinen, er meget tilfredsstillende.
– Skala Maskon er svært fornøyd
med å kunne melde om inngåelsen
av en ny avtale for levering av vaksinasjonsmaskiner og annet teknisk utstyr til akvakulturnæringen
i Latin-Amerika. Vi er stolte av å få
denne muligheten, og dette viser at
teknologien er god, sier Jon Anders
Leikvoll, daglig leder i Skala Maskon.
Avtalen har en verdi på rundt 8
millioner kroner. Maskinene skal
leveres høsten 2015.
– Med denne leveransen vil
PHARMAQ øke verdiskapningen
til våre vaksinekunder i Chile, sier
Jan Oppen Berntsen, direktør for
fôrprodukter og teknisk utstyr i
PHARMAQ AS.
Eget selskap i PHARMAQ konsernet
PHARMAQ AS Technika SpA i Chile
ble etablert ved oppstarten av samarbeidet mellom Skala Maskon og
PHARMAQ AS for markedsføring
og salg av tekniske produkter i
regionen. Målet er å være ledende
på teknisk service og oppfølging av
kundene i Latin-Amerika.
– Gjennom PHARMAQ AS Technika
SpA, og ved bruk av Skala Maskons
vaksinemaskiner, vil vi løfte vår
kundeservice og oppfølging til et
nytt nivå. Bruken av høyteknologiske vaksinemaskiner gir stor presisjon i vaksineringen og bedrer den
generelle fiskevelferden, sier Bernd
Wrege, styreleder i PHARMAQ AS
Technika SpA. – Skala Maskon
maskinen kan vaksinere opp til 10
000 fisk pr. time. Vaksineringen
av en fiskegruppe kan dermed
gjennomføres på kortere tid enn
ved manuell vaksinering, avslutter
Bernd Wrege.

– Vi er stolt av å få mulighet til å levere nye maskiner til Chile. Det viser at teknologien er
god når de kvitterer med kjøp av nye maskiner, sier Jon Anders Leikvoll, daglig Leder i
Skala Maskon.

Verdensledende på fiskevaksine
PHARMAQ er verdens ledende farmasøytiske selskap rettet mot akvakulturnæringen. Selskapet utvikler sikre og effektive legemidler med
god miljøprofil gjennom målrettet forskning og dedikerte medarbeidere.
PHARMAQs vaksiner fremstilles i produksjonsanlegg i Overhalla og Oslo.
Administrasjon, forskning og utvikling ligger i Oslo og i Bergen. Med datterselskap i Chile, Storbritannia, Vietnam, Tyrkia, Spania, Panama, Costa
Rica og Hong Kong har PHARMAQ 190 medarbeidere. Konsernets produkter markedsføres i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt i Asia.
PHARMAQ AS Technika SpA er et heleid datterselskap i PHARMAQ konsernet og er etablert i Puerto Montt, Chile. Selskapet markedsfører og
distribuerer teknisk utstyr til oppdrettsnæringen.
Skala Maskon utvikler og produserer løsninger og spesialmaskiner for
robotisering og automatisering i industrien. Materialhåndtering og visionsbasert teknologi er blant kjerneområdene.
3

— Vi arbeider for å samle vårt totale
tilbud under én avsender – Skala.
Hvordan vi er organisert, eller hvilket
Skala selskap som besitter den kunnskapen du som kunde er ute etter, skal
ikke bety så mye, forteller Steinar.

Nye skritt på en spennende reise
– Skandinavias mest komplette teknologimiljø for matindustrien
– Det har vært en spennende reise så langt, oppsummerer Steinar
Spydevold etter å ha vært Skalas toppsjef siden februar i fjor. – Jeg har
lært Skala å kjenne som et utrolig omfattende og sammensatt fagmiljø.
Nå skal vi bruke denne kunnskapen til å ta oss enda lengre. Vi skal være
matindustriens førstevalg!
– Etter å ha jobbet i Skala i over ett år nå, er det omfanget av den kompetanse og de løsninger vi kan tilby det
som har slått meg mest, mener Skalas nye adm dir,
Steinar Spydevold. – Jeg opplever også fagmiljøer med
stor yrkesstolthet og dype røtter i norsk matindustri.
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– Alt dette utgjør en betydelig styrke for oss som
bedrift, og er egenskaper som er verdifulle for våre
kunder. – Men i det som er vår styrke, ligger også våre
største utfordringer; Vi må forvalte og synliggjøre vår
store bredde på en måte som innebærer mer samordnede og komplette løsninger for våre kunder. Det skal

bli enklere å bruke Skala, mener Steinar. – Og vi må
utnytte vår historie og bakgrunn som en plattform for
å ta enda raskere skritt inn i en fremtid som forandrer
seg mye og fort!
Omfattende tilbud – et Skala
Skalas egne engineerings- og produksjonsmiljøer, i
kombinasjon med et omfattende internasjonalt leverandørnettverk, gjør at vi kan tilby det meste som trengs
for å bygge og drive et moderne produksjonsanlegg
i alle typer matindustri, sier Steinar. – Utfordringen
ligger i å samordne og synliggjøre dette på en måte

Steinar Spydevold (45) kan nå se tilbake på mer enn ett år som administrerende direktør i Skala. Steinar er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og
den tekniske høyskolen i Aachen (RWTH) i Tyskland. Han har mange års
industriell erfaring innen engineering, produksjonsledelse og administrasjon – innen leverandørsiden til automotive og i oljeindustrien.

som gjør det enkelt for
kunden. Derfor arbeider
vi aktivt for å samle vårt
totale produkttilbud
under én avsender –
Skala. Resultatet av
denne tankegangen vil
bla bli synlig i form av
en helt ny nettløsning
som lanseres nå.

utvikle og tilby løsninger
som bringer våre kunder
videre.

– Et eksempel på dette
er våre egenutviklede
automasjonsløsninger
– Skala LTLine. Ved å
dreie fokus fra teknikk
til produksjon, ønsker
vi å gi operatøren den
– Et annet konkret
oversikt og innsikt som
resultat av denne tangjør at han kan ta de
kegangen er at vi nå
best mulige valgene.
har fusjonert Skala
Viktige stikkord her er
Foodtech inn i morseloppetid, redusert proskapet. Dette selskapet
duktsvinn, lavest mulig
Etter nyttår flytter Skala sitt hovedkontor inn i moderne og sentrale
ble overtatt for noen år
forbruk
av energi og
lokaler på Helsfyr. Her får vi god tilgang til kurs- og konferanselosiden og nå ønsker vi en kaler. Disse tar vi sikte på å bruke til kurs, seminarer og andre type servicemedia - og selvtettere integrering med
sagt best mulig hygiene
samlinger under navnet Skala Akademiet.
alle de fordelene det
og produktkvalitet.
medfører. Foodtech har
Dette kan du lese mer
mange dyktige medarom i denne utgaven av
beidere innen kjøtt- og
Skala nytt – i tillegg til
annen matindustri og har en bred og internasjonal leveandre spennende utviklingsprosjekt, bla effektivisering
randørbase innen matindustrien generelt. Vi gleder oss til
av TINE Tungas GoʼMorgen linjer
å vise hvilke muligheter et tettere samarbeide vil gi!
Skandinavias mest spennende teknologimiljø
Skala Akademiet – et kurs- og kompetansesenter
– Med dyktige medarbeidere og kompetanse på mat,
Etter nyttår flytter Skala sitt hovedkontor inn i moderne
prosess, automatisering, maskinbygging, prosjektleog sentrale lokaler på Helsfyr i Oslo. – Dette gleder vi
delse, servicetjenester og forbruksmateriell, sammen
oss til, forteller Steinar. – En av de kravene vi satte til
med vårt omfattende leverandør- og kundenettverk,
vår nye arbeidsplass, var god tilgang til kurs- og konferepresenterer Skala et unikt teknologimiljø, mener
ranselokaler. Dette tar vi sikte på å bruke til å bli langt
Steinar. – Kombinasjonen av produktbredde og spiss–
mer aktive når det gjelder kurs, seminarer og andre type
kompetanse gir oss en unik posisjon i et stadig mer
samlinger med kunder og samarbeidspartnere.
krevende marked.
– Dette kurs- og seminartilbudet samler vi under navnet Skala Akademiet. Min drøm er at dette kan bli et
fagforum for teknologiske miljøer i matindustrien, og
et treffpunkt for våre kunder og våre internasjonale
partnere. Vi arbeider nå med å utvikle ulike kurskonsepter – noen av disse kan du allerede lese om i denne
utgaven av Skala nytt.

For å lykkes videre må Skala utvikle seg videre. Vi må
tiltrekke oss de beste hodene og ha fokus på kompetanseutvikling. Og vi må ligge helt i front i forhold til
hva som skjer med matbransjen internasjonalt; hvilke
trender skjer innen matvarer og hvordan kan vi hjelpe
våre kunder til å forbedre kvaliteten og effektiviteten i
deres produksjon ytterligere.

Vi skal prege norsk matindustri
– Vi vil være mer enn en leverandør til matindustrien,
påpeker Steinar. – Målet er å gjøre en forskjell, ved å

– Vi er kundens rådgiver og vi skal ha ekspertrollen. Og
vi skal være dette for all type matproduksjon. Dette kan
bli nye skritt på en spennende reise – en reise jeg gleder meg til å ta del i, avslutter Steinar.
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En nyutviklet teknologi for å fremføre og posisjonere begrene, kombinert med fire linjer som kan kjøre uavhengig av
hverandre, er med på å sikre driftstabilitet og oppetid på
TINE Tungas GoʼMorgen linjer. Et nyutviklet styringsystem
forenkler og effektiviserer hverdagen for operatøren.

Summen av godt samarbeide
– vellykket effektivisering av TINE Tungas GoʼMorgen-linjer

Da TINE Tunga fikk klarsignal til å investere i nytt utstyr for håndtering og skjeapplisering av GoʼMorgen beger, definerte de dette som et forbedringsprosjekt.
Målet var mer stabil drift med høy oppetid, og et godt og effektivt arbeidsmiljø.
I konkurranse med internasjonale bedrifter, ble Skala Maskon valgt som leverandør i dette prosjektet. Dette ble starten på et spennende og nyttig samarbeide.
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TINEs GoʼMorgen yoghurt har vært en enestående
sukess for TINE! Det unike designet av begeret er en
viktig årsak til suksessen – men denne gir også produksjonstekniske utfordringer, på grunn av form, vektfordeling og fleksibilitet. Dette gjelder også operasjonen
hvor den sammenleggbare skjeen skal appliseres på
begeret. TINE, Tunga, som er landsdekkende produsent
av GoʼMorgen yoghurt, ønsket derfor en mer robust og
driftsikker løsning på denne delen av prosessen.

Tidlig inn i prosessen
– Vi definerte dette som et forbedringsprosjekt, hvor
både teknisk personell, operatører, verneombud
og kvalitetsansvarlige deltok, forteller Prosjekt- og
utviklingssjef Laila Gulla. – Da Skala Maskon ble valgt
som leverandør, introduserte vi dem raskt for denne
gruppen. Dette førte til en god og åpen dialog hvor ideer er utvekslet og diskutert – en svært viktig forutsetning for resultatet av prosjektet!

En ”pick and place” robot fordeler produktene mellom de fire linjene med applikatorer. Systemet omfordeler produktene til de
andre linjene, dersom en eller flere linjer skulle stoppe opp. Dette gir en langt større fleksibilitet og drtiftssikkerhet.

Montasje
og oppstart
I gang på fire
dager på fire dager
De nye skjeapplikatorene ble utviklet, konstruert og
produsert ved Skala Maskon i Stjørdal. De større rustfri
konstruksjonselementene ble produsert av Skala Fabrikk.
De mekaniske løsningene ble testet ut i produksjonen ved
Tunga, og hele produksjonslinjen ble prøveoppsatt i Skala
Maskons lokaler før installasjon på Tunga.

Vi valgte en god samarbeidsmodell for nyutvikling, mener (fv)
Geir Borgen, Laila Gulla og Robert Harper, TINE.
Jon Anders Leikvoll fra Maskon (th) er enig!

Bygget på erfaringer fra eksisterende løsning
Skala Maskon har også vært leverandør av den eksisterende skjeapplikatoren til Tunga, og det var naturlig
å bygge på erfaringene fra denne når ”annen generasjon” skjeapplikator skulle utvikles. – Dialogen med
operatørene ga oss mange nyttige innspill, og basert
på disse skisset vi forslag til løsninger som vi tok med
tilbake til forbedringsgruppen, forteller daglig leder i
Skala Maskon, Jon
JoanAnders
AndersLeikvoll.
Leikvoll.
I en rekke dialogmøter ble ideene
ideeenevidereforedlet
vidreforedlet og har
endt opp med nye tekniske løsninger som gir en jevnejevere bevegelse på begrene,
begerene,samtidig
samtidigsom
somhastigheten
hastighetener
redusert.
Den
tidligere
løsningen
besto
av av
to linjer,
som
er redusert.
Den
tidligere
løsningen
besto
to linjer,
ikke
kjøres
uavhengig
av hverandre.
Det nye
som kunne
ikke kunne
kjøres
uavhengig
av hverandre.
Det
anlegget
består
av fire
og en
gjør
nye anlegget
består
av linjer,
fire linjer,
ogfordelingsrobot
en foredlingsrobot
at
linjene
kan kjøres
uavhengig
av hverandre.
Summen
gjør
at linjene
kan kjøres
helt uavhengig
av hverandre.
av
disse endringene
er en langt
driftssikker
og
Summen
av disse endringene
ermer
en langt
mer driftssifleksibel
løsning,løsning.
med en kapasitet på 18 000 beger/t.
ker og fleksibel

– Det er betydelige volum av TINE GoʼMorgen som
daglig produseres her, forteller arbeidsleder for
GoʼMorgen produksjonen, Robert Harper. – Det er derfor ikke mange dagene med driftsstopp vi tåler, før det
kan oppstå manko i butikkene. Vi stoppet produksjonen
på onsdag, Skala Maskon startet arbeidet på torsdag,
og mandag var vi i produksjon igjen. Dette er ikke annet
enn imponerende!
Positive bruker- og driftserfaringer
– Slik vi ser det, har vi oppnådd de mål vi satte oss med
dette prosjektet, mener vedlikeholdsleder Geir Borgen.
– Operatørene har funnet seg godt til rette med den
nye løsningen og har fått en mer oversiktelig og forutsigbar hverdag. Ved at de har vært inkludert helt fra
starten av prosjektet er deres ønsker og erfaringer i
stor grad tatt hensyn til.
– De nye tekniske løsningene har gitt forventet økning
i driftstabilitet. Samtidig har den nye layouten og den
fleksible måten roboten kan omfordele produkter på
de ulike linjene, gitt en helt ny robusthet dersom en
eller flere linjer skulle stoppe opp. Så langt er det også
ut som vi har nådd et annet viktig mål med prosjektet:
lavere vedlikeholdskostnader, forteller Borgen.
– TINEs GoʼMorgen-beger er unikt, og et slikt prosjekt
må innebære nyutvikling. Erfaringene med dette prosjektet viser hvor nyttig det er med en åpen, strukturert dialog med utvikler i hele prosessen, avslutter Laila Gulla.
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Heidi Moseng, Seksjonsleder automasjon:
Vi har sett hvor viktig interaksjonen mellom operatøren og omgivelsene er for at de
riktig valgene gjøres.
Vi ønsker å gi operatøren en unik mulighet
til å bidra til kostnadseffektiv produksjon.

En kritisk suksessfaktor

– å investere i operatøreffektivitet betaler seg raskt tilbake
Operatøren sitter nærmest produksjonen og utøver konstant valg
som direkte påvirker variabel produksjonskostnad og produktkvalitet.
Operatøren har derfor en unik mulighet til å bidra til kostnadseffektiv produksjon. Å investere i operatøreffektivitet betaler seg derfor raskt tilbake.
Økt global konkurranse, sterkere krav til tilpassede
varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljøkrav- og
energiforbruksincentiver fra myndigheter er virkeligheten norsk næringsmiddelindustri må forholde seg til.
Næringsmiddelindustrien møter i økende grad en tøffere hverdag som krever full fokus på kostnadseffektivitet
på alle nivå i organisasjonen.
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Orklas konserndirektør Håkon Mageli påpeker i en
artikkel i Aftenposten fra 6. november 2014 at kombinasjonen økt konkurranse fra utlandet og lav produktivitet
i matindustrien kan ramme denne industrien hardt.

Han sier videre at vi må styrke vår konkurransekraft og
få mer effektiv produksjon i Norge
Rettede endringer i bedriftens industriell IT- og administrative system kan gi stor gevinst, men kan motsatt
være et stort kostnadssluk og synes uoverkommelig
hvis perspektivet på - og formålet med investeringen er
uklar eller for snever. Det er derfor vesentlig å klargjøre hvilke drivere som er absolutte for valg av fremtidige
støtteverktøy, systemløsninger- og arbeidsmetodikk.
Grunnleggende drivere som: robusthet, stabilitet, standardisering og interopabilitet mellom systemlagene og

sidestilte system er de facto standard. Men en kritisk
driver som bør stå øverst på listen i en effektiviseringsprosess er involvering av menneskene i organisasjonen.
Jeg tror at hvis alle disipliner i hele organisasjon får
ansvar for å bidra til effektiv produksjon ut i fra sitt
ståsted, er suksess i omstillingen garantert. Dette
krever nettopp involvering av alle disipliner. Når det

fokus i jobbhverdagen. Operatøren sitter nærmest
produksjonen og utøver konstant valg som gir direkte
konsekvens på variabel produksjonskostnad og produktkvalitet. Operatøren har en unik mulighet til å bidra
til kostnadseffektiv produksjon. Å investere i operatøreffektivitet betaler seg derfor raskt tilbake.
Hvordan tilrettelegge operatørens arbeidsmiiljø slik at

Et HMI som til enhver tid gir operatøren full oversikt over produksjonens
tilstand, som gir en intuitiv fornemmelse av produksjonsbalansen, helsetilstanden og neste steg, og som setter nåtilstand i rett kontekst, er bygget på god «Situation Awareness».
vises tydelig at alles bidrag er viktig - skapes eierskap
og engasjement. Det er også svært viktig å klargjøre
hvilke konkrete mål (KPIer) bedriften har, hvordan disse
måles/beregnes og rapporteres.
Målene kan være reduksjon av- og kontroll på kostnader innen kategoriene: utslipp, svinn, andre miljøfaktorer og produksjonskostnader generelt.
Operatørens kritiske rolle i effektiv produksjon
Det er ikke bare ledelsen som utøver jobben sin bedre
når KPIer og kvantifiserbare resultater blir et viktig

dette best mulig støtter operatøren i å ta kvalitetssikrede valg?
Blant annet ved å tilrettelegge omgivelsene i kontrollrommet slik at det totale miljøet operatøren er en del
av støtter operatørens arbeidsoppgaver. Buz words
som «Situation Awareness» og «Human Factors» er
sentrale i dette – realisert i fysisk arbeidsmiljø og operatørens beslutningsstøtteverktøy.
Et ideelt fysisk arbeidsmiljø vil hensynta «Human
Factors» i vid forstand ved å støtte skjerming fra ulik
Forts neste side

Hvordan tilrettelegge operatørens arbeidsmiiljø slik at dette best mulig støtter operatøren i å ta riktige valg? Blant annet ved
å tilrettelegge omgivelsene i kontrollrommet slik at det totale miljøet støtter operatørens arbeidsoppgaver. Skala samarbeider
med CGM om innovative kontrollromsløsninger og utvikler selv styresystem med operatøreffektivitet i fokus. (Foto: CGM)
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«Situation Awareness» kan med stor gevinst bygges inn i operatørstøttesystemet/HMIet. Dette er vektlagt under utviklingen
av vårt eget prosesstyringssystem Skala LTLine. Forbruk, tap og kostnader i form av Statusfelt med essensielle KPIer er «sentralt» plassert i skjermbildet slik at operatøren alltid følger med på disse. Operatøren vil i sanntid få et forhold til måloppnåelser og forbedringer, samt mulighet til å bidra til kostnadseffektiv produksjon.

type støy, konsentrasjon rundt viktige arbeidsoppgaver
og «Situation Awareness» rundt produksjonens tilstand
og hendelser. Dette gjøres eksempelvis via regulering
av lysforhold, visualisering av unntakstilstander i romløsningen, sikre luftkvalitet og temperatur, tilrettelegge
en god ergonomisk møblering, ideell plassering og
konfigurasjon av skjermløsninger. I det store og det
hele gi operatøren optimal støtte til å ta riktige beslutninger på kortest mulig tid.
Fremtidens operatørstøttesystem
«Situation Awareness» og «Human Factors» kan også
med stor gevinst bygges inn i operatørstøttesystemet/
HMIet. Og nettopp her finnes mange, spennende muligheter for å «spille operatørene gode». Dette legger vi
stor vekt på når vi utvikler egne HMI løsninger for ulike
bransjer, som i utviklingen av Skala LTLine - vårt eget
prosesstyringssystem for matindustrien.
Målet er et HMI som til enhver tid gir operatøren full
oversikt over produksjonens tilstand, som gir en intuitiv
fornemmelse av produksjonsbalansen, helsetilstanden
og neste steg, og som setter nåtilstand i rett (gjerne
visuell) kontekst, mao – er bygget på god «Situation
Awareness».
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Operatøren vil i et slikt system raskt kunne identifisere
avvik (oversiktlighet og bevisst fargevalg), direkte følge
denne til tilrettelagt feilsøkingsverktøy for den spesifikke

hendelsen, og dette umiddelbart når situasjonen oppstår.
Forbruk, tap og kostnader i form av Statusfelt med
essensielle KPIer er «sentralt» plassert i skjermbildet
slik at operatøren alltid følger med på disse. KPIene er
relatert til grenseverdier og mål. Operatøren vil med
dette i sanntid få et forhold til måloppnåelser og forbedringer, samt en unik mulighet til å bidra til kostnadseffektiv produksjon.
En mer spennende operatørhverdag
Ethvert valg vi mennesker gjør har en kostnad. Dette
ser operatøren i sanntid i statusfeltene. Og nettopp
her ligger en unik mulighet til å tiltrekke seg den beste, konkurranseorienterte arbeidskraften for å drifte
produksjonen optimalt i fremtiden. Den konstante
muligheten til å forbedre KPI-resultatet av en produksjonsbatch, og alltid kunne forbedre kostnadsbildet
- vil trigge et sunt, konkurransedrevet operatørmiljø
(hvor operatørteamene kan konkurrere med hverandre)
bestående av de beste innen den oppvoksende/unge
spillgenerasjonen.
Og når kontrollrommets omgivelser er godt designet
og teknologi-smart, med tilrettelagte støtteverktøy
integrert, vil også operatøryrket kunne få en ny tid med
opphøyet status. Kanskje er dette den viktigste driveren
til en konkurransekraftig fremtid?

Kostbevisste nordmenns økende etterspørsel etter fettfattige og proteinrike produkter som Cottage Cheese ligger bak TINEs
utbygging på Frya. Dette er tidenes industrisatsing i Gudbrandsdalen med en total investeringsramme på nær 400 millioner.
TINE har valgt Skala AS som totalleverandør av prosesslinjer og og automasjonssystemer for anlegget, fra melkemottak og
frem til ferdig produsert produkt. Med en totalramme på ca 120 mill og antatt timeforbruk på mer enn 40 000 timer, vil denne
leveransen utgjøre en vesentlig del av prosjektet.

Satser stort på Cottage Cheese
— Skala leverer prosessanlegg og automasjonssystemer til Frya
I hard konkurranse med internasjonale aktører ble Skala AS valgt
som totalleverandør av prosessanlegg og automasjonssystemer.
Dermed er det norsk spisskompetanse innen både engineering
og automatisering som skal sørge for at produksjonen er i gang
våren 2016.

energi, vann og vaskemidler,
og minst mulig produkt–
svinn. Dette er godt for miljøet – og for økonomien.

Ferdig våren 2016
Etter kontraktsinngåelse
har Skala i samarbeide med
TINE gjennomført detaljprosjektering, samt omfattende
Tar i bruk Skala LTLine
3D-tegning av anlegget.
TINE Meieriet Frya vil være
I skrivende stund (juni
det første større produksjons2015)- står vi foran de første
anlegget som tar i bruk Skala
Detaljprosjektering, samt omfattende 3D-tegning av utstyrsleveransene som bla
LTLine – en helt ny generasjon
Frya pågår for fullt. Fv: Anders Skjeset, TINE Frya, og blir levert i samarbeide med
styringssystem skreddersydd for Anders Kold-Hansen, Skala.
Skalas mangeårige samarmatindustrien.
beidspartnere, Alfa Laval og
Tetra
Pak.
Vaskestasjoner
og
silotanker blir noe av det
Mattrygghet, hygiene og miljø er sentrale begreper for
første
som
skal
installeres
på
nyanlegget.
optimal prosesstyring, Skala LTLine bygger på ABBs
teknologi, og er utviklet spesielt for at operatøren skal
kunne ta informerte og gode valg under styringen av
produksjonen, med sikte på lavest mulig forbruk av

Vi ser frem til å presentere en flott arbeidsplass og et
topp moderne industrianlegg i Skala Nytt våren 2016!
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Vi bygger skreddersydde trapper,
arbeidsplattformer og andre innredningsdetaljer.

Med spesialkompetanse på tankproduksjon, kan vi bygge spesialtanker for
ulike bruksområder.

Vi bygger transportvogner og beholdere
skreddersydd for dine behov!

Rustfritt stål egner seg i korrosive og
krevende miljøer, som offshore. Vi produserer spesialkomponenter, tilpasset
offshore-industriens strenge krav.høyr
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Vi har spisskompetanse på kjøleteknikk, og kan tilby fremtidsrettede og
miljøvennlige løsninger. Disse kan
omfatte avanserte styringsløsninger,
med mulighet til fjernovervåking og
-kontroll.

Skreddersøm i rustfritt
Skala Fabrikk kan se tilbake på mer enn 75 års kontinuerlig produksjon med rustfritt stål som hovedmateriale. Dette har gitt oss en unik kompetanse på konstruksjon og produksjon i rustfritt stål.
Vi bruker gjerne denne kunnskapen til spesialproduksjon av feks bygningsdetaljer, tanker, innredning og andre skreddersydde produkter!
– Med matindustrien som primær
kundegruppe, har vi alltid måtte
forholde oss til kunder med store
krav til utførelse og kvalitet, forteller fabrikksjef Atle Monsås. – Dette
gjelder bla gårds-, transport- og
prosesstanker for melk og andre
næringsmidler. Her er vi ledende i
Norge.
– Med dette som basis har vi de
senere årene hatt en økende virksomhet som leverandør av spesialprodukter og produktelementer
i rustfritt stål. Dette omfatter alt
fra serieproduksjon av deler/komponenter, til spesialproduksjon av
feks bygningsdetaljer, tanker og
innredning.
Gi oss en utfordring!
– Rustfritt stål finnes i mange ulike
kvaliteter, tilpasset ulike bruksområder og miljøer. Formbarhet, lang
levetid, hygieniske egenskaper og
evne til å tåle krevende miljøer er
noe av det som kjennetegner dette
materialet, mener Atle.
– Vi ønsker ar kundene bruker vår
kompetanse og kapasitet når de
har behov for noe spesielt i rustfritt
stål, understreker Monsås. – Vi har
et moderne og sentralt beliggende
produksjonsanlegg spesielt tilpasset produksjon av rustfrie platekonstruksjoner. Men aller viktigst er
det at vi har en erfaren stab av fagfolk som kan hjelpe deg å finne en
løsning som tilfredsstiller akkurat
dine behov!
– Gi oss gjerne en utfordring! Vi kan
produsere på kundenes egne spesifikasjoner og konstruksjonstegninger,
eller vi kan utvikle disse sammen,
avslutter Atle.

– Vi ønsker at kundene bruker vår kompetanse og kapasitet når de har behov for noe
spesielt i rustfritt stål, forteller fabrikksjef Atle Monsås.

Dette kan du bruke oss til
– arbeidsområder Skala Fabrikk har spesialkompetanse på
Skala Fabrikks spesialprodukter omfatter alt fra store industrielle prosesskomponenter som inndampere, varmevekslere og tanker, til komponenter for offshoreindustrien og bygningsdetaljer i rustfritt stål.
Laserskjæring
To store laserskjæreanlegg for plater opptil 4 x 2 meters format, og i
tykkelser fra 0,5 mm til 20 mm kan bearbeides.
Forming/bearbeiding
Dyktige fagfolk og CNC-styrte maskiner som kantpresse, platevals, rørbøyer og dreiesenter.
Sveising og platearbeid
Dyktige fagarbeidere innen platearbeiderfaget, mange med et stort
utvalg sveisesertifikater på rustfritt, syrefast, duplex stål og aluminium.
Tankspesialisten
Alle typer tanker etter mål og kundens ønsker.
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Skalas servicepakker
Ventilservice

Prosessventilene er sentrale komponenter i prosessanlegget, og krever et systematisk vedlikehold for å
fungere optimalt. Med Skala Ventilservice tilbyr vi nå et
opplegg for en systematisk gjennomgang samt grundig
tilstandsdokumentasjon på dine ventiler.

Skalas ventilservice omfatter:
• Pakningsbytte i ventil
• Tilstandvurdering av ventil
• Funksjonstest av aktuator
– service på aktuator ved behov
• Samlet servicerapport med anbefalte tiltak.
For enkel og praktisk identifikasjon av når service er
utført, merkes hver enkelt ventil med fargekode og tekst.

Service separator-/homogenisatorer

Separatorer og homogenisatorer er sentrale komponenter i meieriindustrien – og også noen av de komponentene som må tåle hardest belastning. Vi kan tilby
standard servicepakker for stor og liten service på disse maskinene.

Service plateapparater, pumper, mm

Skala Service kan hjelpe deg med plate- og pakningsbytte på varmevekslere. Vi kan også hjelpe med ettersyn og
vedlikehold av pumper og annet prosessrelatert utstyr.

Alfast kalibreringspakke

Skala tilbyr årlig kalibrering, kontroll og revisjon av
Alfast og Alfast Plus standardiseringssystemer. LT
Alfast Service tilbyr vi til fast pris som omfatter;
• Justering av fettinnhold i dine produkter etter forut
gående analyse
• Kontroll og kalibrering av instrumentering i Alfast
• Etter fullført kalibrering utstedes et ”Kalibreringsbevis for Alfast” til bruk både internt og til eksterne
kunder som vil ha dokumentasjon på resultat og
gjennomført kalibrering.
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–Vi

ser at stadig større anlegg
og økte driftstider gjør uventede
driftstopp svært kostbart, forteller leder for service i Skala, Arild
Lauten. – Samtidig er et godt vedlikeholdt anlegg en av de absolutt
viktigste faktorene for å sikre driftssikkerhet og og driftsøkonomi. Og
ikke minst er planmessig service
sentralt for produktkvalitet og mattrygghet!
Satser på forebyggende service
Skala har lenge tilbudt forebyggende
service på ulike typer prosessavsnitt eller komponenter. – Dette
kan ofte gjelde oppgaver som er
for omfattende for anleggets egen
serviceavdeling, forteller Arild. – Ett
eksempel er at vi i løpet av ti dager
gjennomførte ventilinspeksjon og

Føre var lønner seg!
— vi tilbyr systematisk, forebyggende vedlikehold
– Regelmessig, forebyggende service reduserer risikoen for uventet driftsstans. Og et godt vedlikeholdt anlegg et viktig bidrag til best mulig produktkvalitet og driftsøkonomi, mener leder for service i Skala, Arild Lauten.
– Vi ser at lengre driftstider og høyere krav til effektivitet forsterker behovet
for slikt forebyggende, dokumentert vedlikehold. Vi har lenge tilbudt slike
tjenester, men ønsker nå å utvikle dette tilbudet videre, forteller Arild.

Lange driftstider og mer komplekse anlegg stiller økte krav til systematisert og
dokumentert vedlikehold. Vi kan tilby en standardisert og kostnadseffektiv løsning for forebyggende vedlikehold av prosessavsnitt eller utvalgte komponenter.
-service på 1700 ventiler ved TINE,
Byrkjelo. Når service er gjort, gir vi
en detaljert oversikt over tilstand
på anlegget, hva som er gjort,
samt anbefalte fremtidige vedlikeholdstiltak. Dette er en type oppgaver vi vet flere har ønske om!

Også serviceressursene til Skala
Foodtech som nå er innfusjonert
i Skala blir en del av det samlede
servicemiljøet. – Dermed tar vi
sikte på å styrke vårt tilbud også
mot Skala Foodtecs kjernekunder –
først og fremst kjøttindustrien.

Samordner ressursene
Service og vedlikehold stiller krav
til ressurser og fleksibilitet, ettersom dette er oppgaver som ofte
må gjennomføres utenom vanlig
arbeidstid, og ikke alltid kan planlegges. Skala har nå samlet alle
sine montasje- og servicespesialister under en felles administrasjon.

Vil du ha tilbud på service?
– All erfaring viser at planmessig
og systematisk vedlikehold, lønner
seg best på lang sikt, mener Arild.

– Dette betyr at vi har en større
”pool”av ressurser å spille på ved
serviceoppdrag, noe som har styrket både kapasitet og fleksibilitet i
Skala, mener Arild.

– Ta gjerne kontakt med oss for å
vite mer om hva vi kan tilby! Basert
på en gjennomgang av anlegget,
identifiserer vi kritiske punkter og
lager forslag til plan for forebyggende, dokumentert vedlikehold!

Systematisk vedlikehold omfatter tilstandsvurdering, justeringer og utskifting
av slitedeler, samt servicerapport med
anbefalte tiltak.

15

Hoved overskrift
Under overskrift

En Tankoptimaliserings Audit gir deg en konkret tilstrandsrapport på dine prosesstanker med forslag for
optimering av alle parametre, deres utstyr og hygienestandard, kombinert med lønnsomhetsvurdering.

Tankoptimalisering

– oppnå umiddelbare, konkrete besparelser!
Det ligger et betydelige besparelsespotensiale i å optimalise dine produksjonstanker, gjennom redusert vann- og energiforbruk. Dette kan også bidra til mer
effektivt tidsforbruk og best mulig hygiene.
Skala tilbyr Tankoptimaliserings Audit – en gjennomgang og statusrapport på
dine tanker, med konkrete forbedringsforslag og lønnsomhetsanalyse.
En Tankoptimaliserings Audit gjennemføres av SKALA’s
personale, som er eksperter på området tankutstyr.
Under en slik Audit registreres og gjennomgås alle
parametre knyttet til produksjon og CIP vask. Disse
analyseres i samråd med det lokale personalet.
Muligheter for energibesparelse, reduksjon av vannforbruk, tidsforbruk ved CIP, forbruk av rengjøringsmidler, optimering av produksjonstid samt teknisk
vurdering av tankutrustningen generelt vil inngå i en
Tankoptimaliserings Audit. Det omfatter konkrete forslag for optimering av alle parametre omkring tankene,
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deres utstyr og hygienestandard, kombinert med lønnsomhetsvurdering.
Rapporten vil typisk omfatte en vurdering av følgende:
• Energibesparelser under CIP prosessen
• Korrekt utført CIP prosess ved hjelp av korrekt
anvendte rengjøringsturbiner
• Energibesparelser ved anvendelse av korrekt rørverk
• Optimert omrøring ved hjelp av korrekt anvendt rørverk
• Effektivisert produksjonstid ved hjelp av optimert CIP
prosess
• Tilbakebetalingstid på anbefalte tiltak

– Hittil er fem slike Tankoptimaliserings
Audits gjennomført hos ulike kunder.
Erfaringene viser at dette kan være en
meget lønnsom prosess, forteller produktspesialist Owe Barsten.

Gjennomført med gode erfaringer
Frem til i dag har det blitt gjennomført
fem tankoptimaliseringsprosjekter i
Norge. Ansvarlig for utvikling av dette
tilbudet har vært vår produktspesialist
Owe Barsten.
– Vi har utviklet og gjennomgått analyseprogrammet i samarbeide med spesialister hos Alfa Laval, forteller Owe.
– Vi er trygg på at de analyser vi gjør og
de anbefalinger dette munner ut i, er
solid forankret. Hittil er fem slike prosjekter gjennomført hos ulike kunder.
Erfaringene fra disse viser at dette kan
være en meget lønnsom prosess, og har
for alle de berørte kundene gitt gode
gevinster i form av energibesparelser
og optimering av vask.
Vil du vite mer?
En Tankoptimaliserings Audit gir deg
en konkret tilstandsrapport på dine
prosesstanker. Det fokuseres på den
aktuelle hygienestatus samt optimering
av rengjøringsprosessen og munner ut
i konkrete forslag til hvordan de enkelte
prosesser kan optimeres. Rapporten gir
også anbefalinger på hvilket utstyr som
eventuelt bør skiftes, forventet tilbakebetalingstid og øvrige forventede fordeler ved foreslåtte investeringer.
For mer informasjon, kontakt:
Owe Barsen: owe.barsten@skala.no mobil 928 44 308.

ELTENs L10-serie: Effektive vernesko i et radikalt annerledes sneaker
design, som særlig appellerer til den yngre og motebevisste målgruppe.

Tøff og trygg
Sortimentet fra tyske ELTEN byr på alt fra hypermoderne vernesko til de mer klassiske modellene
med enkle, sporty detaljer.
Under overflaten gjemmer skoene på massevis av tyske dyder som
høy slitestyrke, kompromissløs produktkvalitet og innovativ teknologi.
L10 – toppen av poppen
ELTENs L10-serien: Effektive vernesko i et radikalt annerledes
sneakerdesign, som særlig appellerer til den yngre og motebevisste målgruppe. ELTEN har med denne serien truffet blink. De har
nemlig klart å kombinere et kult design med glimrende komfort og
passform som ingen andre før dem:
• Sklihemmende og transparent L10 yttersåle av PU/TPU.
• Lett og støtdempende.
• Pustende, hudvennlig og svetteabsorberende innerfôr.
• L10 innleggssåle i antibakterielt og pustende materiale som
gir god svetteabsorbering, forhindrer luktgener og dessuten er
komfortabel og støtdempende.
• Overlær av slitesterkt og pustende Terracare® sertifisert nubuck.
Kontakt oss for mer informasjon!

L10 Breezer

L10 Shadow

L10 UltraPure
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Under fellesbetegnelsen “Skala Akademiet” vil vi tilby målerettede kurs for teknisk
personell, driftsoperatører, automasjonsansvarlige og vedlikeholdspersonell i
matindustrien. Vi baserer kursene på praktisk arbeidshverdag, og fokuserer på
kunnskap som gir deg konkret, anvendbar nytte i din arbeidssituasjon.

Kompetanse for matindustrien
Skala Akademiet omfatter bedriftsintern opplæring lokalt på det enkelte anlegg, generelle kurs i Skalas egne lokaler,
i tillegg til spesialarrangementer i form av temadager. Vi er i ferd med å utvikle tilbudet, men her er en liten oversikt
over det som foreløpig er planlagt for 2015. Mer detaljert informasjon kommer på skala.no.

Kurs for prosessoperatører og automasjonspersonell
Målgruppe/tema

Foredragsholder

Tid

Sted

Mer informasjon

Starter kurs prosessoperatør

Skala

Uke 35 og 43

Oslo

tom.qviller@skala.no

Superbruker kurs prosessoperatør

Skala

Uke 39 og 47

Oslo

tom.qviller@skala.no

CipKurs 68 steger

Skala

Etter avtale

På anlegget

tom.qviller@skala.no

LT-Line programmeringskurs med
Sertifisering

Skala

Uke 25 og 45

Oslo

tom.qviller@skala.no

Kurs for for teknisk/vedlikeholdspersonell
Målgruppe/tema

Foredragsholder

Tid

Sted

Mer informasjon

Kurs hands on - meieri

Skala/Alfa Laval

Høsten 2015

På anlegget

owe.barsten@skala.no

Kurs hands on - pumper og ventiler Skala/Alfa Laval

Høsten 2015

På anlegget

owe.barsten@skala.no

Kurs innen robotprogrammering
Målgruppe/tema

Foredragsholder

Tid

Sted

Mer informasjon

Grunnleggende programmering

Skala Robotech

Høsten 2015

Lier

tony.thoresen@skala.no

Videregående programmering

Skala Robotech

Høsten 2015

Lier

tony.thoresen@skala.no

Kundearrangementer/temadager
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Målgruppe/tema

Foredragsholder

Tid

Sted

Mer informasjon

In-Line Standardisering

Skala/Foss Analytic.

Høsten 2015

Ikke bestemt

erik.eide@skala.no

FoU fagdag meieri

Skala/Alfa Laval

September

Ikke bestemt

owe.barsten@skala.no

LT-Line Brukerforum

Skala/LTBF

Okt/Nov

Ikke bestemt

heidi.moseng@skala.no

Temadag “Pick and Place”

Skala Maskon

Oktober

Stjørdal

j.a.leikvoll.skala.no

Ny ”Dairy Processing Handbook”
– oppdatert utgave av referanseverk

Med over 600 illustrasjoner og 480 sider med dyptgående informasjon, er Dairy
Processing Handbook referanseverket for meierifagfolk og studenter over hele
verden. Boken konsentrerer omfattende kunnskap og gir grundig, men likevel
lettforståelig informasjon om produksjonsprosesser.
Nå lanserer Tetra Pak en revidert utgave av denne boken.
Tetra Pak har lansert en ny utgave av sin «Dairy
Processing Handbook”, et industri oppslagsverk som
gir veiledning om de viktigste produksjonstrinnene i
moderne meieriproduksjon. Siden lanseringen i begynnelsen av 80-tallet, har utgivelsen vært brukt av akademikere og teknikere i mer enn 100 land.
Boken gir innsikt i produksjonsteknologi, og hele
kjeden fra ku til forbruker - fra pasteurisering, homo-

genisering og UHT behandling for filtrering, automatisering, servicesystemer, avløpsrensing og mange
andre aspekter av moderne meieri behandlingen.
Med utvidede kapitler om melk og mysepulver, mysebehandling, konsentrert yoghurt og oppdateringer på
forskrifter når det gjelder steril produksjon, er boken
oppdatert i henhold til moderne meieriproduksjon.
Boken kan kjøpes på Tetra Paks nettsider.

CIP-guide fra Tetra Pak
– nyttig håndbok kan lastes ned fra tetrapak.com
Tetra Pak har publisert en praktisk ny guide til CIP
rengjøring. Basert på tiår med erfaring i matvareindustrien og innsikt i det siste innen teknologi, er den
laget for å fremme ”best practice” og effektiv design
av nye CIP-systemer.
Skrevet for produksjons- og kvalitetsledere, samt
teknisk personell, gir den nye guiden ekspertråd om
hvordan du kan sikre rask, trygg og effektiv rengjøring, uansett type mat som blir produsert.
Den beskriver også hvordan både kostnader og

miljøpåvirkningen kan minimeres, og viser måter å
redusere vann og rengjøringsmiddel i en rekke situasjoner.
Guiden er også en nyttig referanse for FoU-personell
som er involvert i utformingen av et nytt anlegg, nye
linjer eller en ny produksjonsprosess. Den dekker
den nyeste teknologien, inkludert bruk av elektrolysere og ozon vann samt intelligente sensorer.
Du kan laste ned håndboken fra www.tetrapak.com
(Søk på ”cip handbook”)
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VELG RIKTIGE HANSKER

– sjekk vår lynguide i riktig hanskebruk

Bruk av hansker er viktig i matindustrien
– for å sikre hygienen og for å beskytte
hendene mot vann, rengjøringsmidler
og matvarer. Og det finnes et utall ulike
modeller i ulike materialer. Her følger en
kort lynguide i valg og bruk av hansker:
En grov rettesnor kan være:
• Vinylhansker beskytter mot vann og såpe.
• Latexhansker beskytter mot virus, bakterier, vann
og såpe.
• Nitrilhansker beskytter mot virus, bakterier, vann,
og de fleste kjemikalier
Velg egnet hanske - vær sikker på at hansken beskytter deg mot det du arbeider med. Sjekk datablad eller
forpakning. Hold øye med holdbarheten. Skala tilbyr et
bred utvalg hansker til ulike bruksområder. Du finner
mer informasjon om dette på www.skalanetshop.no.
HUSK! Rene hender i rene hansker!
Riktig hanskebruk:
Bruk hele, tørre og rene hansker når du jobber med
det du reagerer på - f.eks vann, rengjøringsmidler og
matvarer. Bruk hansker så lang tid det er nødvendig men så
kort tid som mulig. Bruk bomullshansker under hanskene når du bruker de mer enn 10 min.

Etter bruk:
Kast engangshansker etter bruk.
Flergangshansker er personlige. De skal rengjøres og
tørkes etter bruk - og skiftes når de blir våte inni.
Ved bruk på kjemikalier må det tas hensyn til gjennomtrengeligheten.Det er viktig å kaste hansken etter
anbefalt ytelsesnivå (0-6). Smør hendene med en uparfymert fet fuktighetskrem.

Skala Foodtech integret i morselskapet:

Nå er vi i samme båt!
Prosessen som ble igangsatt da Skala Foodtech ble et heleid selskap av Skala, har fått sin
naturlige fortsettelse ved at selskapet nå er integrert i Skala AS.
Vi er sikker på at denne sammenslåingen vil gjøre oss til en sterkere samarbeidspartner og en enda mer verdifull
ressurs for norsk matindustri. I felleskap vil vi representere et matteknologisk fagmiljø som er unikt i skandinavisk sammenheng – og en produktbredde som gjør oss i stand til å levere helhetlige løsninger. Virksomheten i
Moss fortsetter som en avdeling i Skala AS.
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Et aktivt svar på utviklingen i matindustrien
Vi har lenge sett at utviklingen går mot færre, men større produksjonsanlegg, samtidig som kundene stiller økte
krav til integrasjon og automatisering av prosessen. Ved å slå sammen våre ressurser, styrker vi vår finansielle og
organisatoriske evne til å gjennomføre også de store og krevende prosjektleveransene. Og våre kunder vil få helhetlige løsninger – uten å måtte forholde seg til mange aktører og ulike grensesnitt. Ved å samordne våre ressurser innen henholdsvis prosjektering, automasjon og service, styrker vi oss også på disse sentrale fagområdene, og
gjør disse mer tilgjengelig for alle våre kundegrupper.

Enklere innkjøp med Skala Netshop
— ny nettbutikk for driftsmateriell
Vi har nå introdusert en helt ny og oppdatert nettbutikk for deg som kjøper inn driftsmateriell og utstyr til
mat- og fiskeindustrien! Sortimentet omfatter ca 3500
artikkelnummer og dekker produkter du finner i Skalas
standardsortiment innen driftsmateriell.
Enkel i bruk - alltid tilgjengelig
Det er raskt å komme i gang, og 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 bla se tidligere bestillinger, ordrestatus, bekreftet leveringsdato og annen historikk i nettbutikken.
Fakturering og varelevering skjer på samme måte som
ved vanlig bestilling.
Registrer deg som bruker!
Skala Netshop er tilgjengelig for våre eksisterende
kunder. Din bedrift er sannsynligvis registrert som
kunde hos oss, men du må registrere deg som bruker
og få tildelt brukernavn og passord for å ta nettbutikken i bruk.
Registrer deg på www.skalanetshop.no - så sender vi
deg brukernavn og passord!
PS! Det er mulig å å se i nettbutikken uten brukerprofil
- men du får da ikke tilgang til priser og den interaktiviteten du vil ha som kunde!

Kraftige søkeverktøy, kjøpshistorikk og detaljert produktinformasjon, gjør Skala Netshop til et nyttig verktøy for alle
innkjøpere av driftsmateriell til matindustrien!
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Autorisert Alfa Laval servicepartner
– nært servicesamarbeide sikrer våre kunder best mulig service

Godt vedlikehold betyr lengre driftstid, reduksjon av ikke-planlagte nedstengninger, lengre utstyrslevetid, lavere totale eierkostnader og økt
lønnsomhet. Denne sertifiseringen bekrefter Skalas kompetanse og kapasitet til å yte service på Alfa Lavals produkter.

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.
Skala sitt samarbeide med Alfa
Laval skriver seg helt tilbake
fra 1945, og samarbeidet innen
service og support i markedet
har derfor lenge vært nært og
omfattende. I november 2013
ble Skala Prosessteknikk
utnevnt til Master Distributør
for Alfa Laval i Norge, med
ansvar for salg og service av
Alfa Lavals hygieniske produkter til mat-, meieri-, drikkevare- og biopharma industrien.
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Skala ble offesielt utnevnt til Autorisert Servicepartner av
Alfa Laval i mai i år. Fra venstre Regional business manager i Alfa Laval. Maria Castellanos, Distributor Manager
Alfa Laval, Finn Kjeldgaard, Skalas servicesjef Arild
Lauten og adm dir i Skala Steinar Spydevold.

Derfor var det naturlig at da Alfa
Laval ønsket å sertifisere sine
viktigste servicepartnere, var
Skala en av de første som ble
valgt ut. Denne sertifiseringen bekrefter Skalas kompetanse og kapasitet til å yte service på Alfa Lavals produkter. Den er også med på å styrke det tette samarbeidet
mellom Alfa Laval og Skala innen service og support.

Kompetanse er nøkkelen
– Riktig service innebærer mer
enn å reparere når noe går i
stykker. Godt vedlikehold betyr
lengre driftstid, reduksjon
av ikke-planlagte nedstengninger, lengre utstyrslevetid,
lavere totale eierkostnader og
økt lønnsomhet. Og når noe
først går galt, skal vi selvsagt
respondere raskt og riktig.
– Riktig kompetanse er forutsetningen for kunne gi kunden
den best mulige support i hele
produktets levetid, understreker
Skalas servicesjef Arild Lauten.

– Alfa Laval er både dyktige å
systematiske når det gjelder å gi vårt servicepersonell
inngående produktopplæring og kunnskap om riktige
serviceprosedyrer. Dette er en styrke for oss og en
trygghet for våre kunder.

Du vil finne oss på Aqua Nor
– bli kjent med vår tilbud til akvakultur og fiskeindustri

Besøk oss på stand A1-057

Alfa Laval ThinkTop® D30:

Enkel og allsidig
ThinkTop® D30 er et kostnadseffektivt
alternativ på områder hvor mer avanserte
ventilstyringssystemer tilbyr overflødig
funksjonalitet eller blir for kostbare.
ThinkTop® D30 er en forenklet versjon av Alfa Lavals
anerkjente ThinkTop ventilstyringsenheter. Den kan brukes til Alfa Lavals spjeldventiler og enkeltsete- og dobbeltseteventiler utstyrt med pneumatiske aktuatorer.
Denne ventilstyringen er et kompakt og smart
valg for meierier og drikkevareindustri på
områder hvor ikke-kritiske ventiler kan brukes. ThinkTop® D30 er et kostnadseffektivt
alternativ til kontrollenheter med eksterne
magnetventiler eller der hvor plassen er
begrenset. Vil du vite mer om ThinkTop® D30, kontakt
oss for opplysninger!
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For viskøse produkter

– dobbeltskrue pumpe med mange fordeler
Den tyske kvalitetsleverandøren Bornemann produserer blant annet SLH-4G,
en dobbeltskrue-pumpe som egner seg spesielt for viskøse produkter og/eller
produkter med partikkelinnhold. Du unngår CIP bypass og forenkler prosessen!
Vi introduserer en ny, spennende pumpeleverandør for
norsk matindustri! Den tyske kvalitetsleverandøren
Bornemann produserer blant annet SLH-4G, en dobbeltskrue-pumpe som egner seg spesielt for viskøse
produkter/produkter med partikkelinnhold.
For næringsmidler er denne spesielt attraktiv på grunn
av sine hygieneegenskaper, den skånsomme produkthåndteringen og sitt brede bruksområde. Pumpen er
stillegående og egner seg like godt til flytende væske,
som til fastere masse som feks farseprodukter. Den
unike konstruksjonen eliminerer behovet for egen CIP
returpumpe, slik en loberotor-pumpe krever.
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Her er noen av fordelene med Bornemanns SLH-4G:
• Pumpen er selvsugende, med en løftehøyde på opp til
8,5 meter
• Skånsom produktbehandling, og minimal slitasje.
• Frekvensstyring sikrer et bredt arbeidsområde og
stabilt arbeidstrykk opp til 25 bar

• Kan brukes til CIP retur, du unngår CIP bypass og forenkler prosessflyten
• Pumpen er selvsagt godkjent for bruk i matindustrien
og farmasøytisk industri
Vil du vite mer?
Kontakt Owe Barsten på tlf 928 44 308 / owe.barsten@
skala.no, eller din kundekontakt i Skala for mer informasjon om hva denne pumpen kan bety av muligheter
og besparelser!

Dobbeltskrue-prinsippet gir en
selvsugende, fleksibel pumpe med
bredt bruksområde.

Mindre produktsvinn og vannforbruk
– fleksibelt pigging system fra Liag

Liag DMV pigging system er utviklet for for å øke effektivitet og utbytte i matindustrien og i andre hygieniske prosesser. Dette oppnås gjennom redusert
produkttap, effektivisering av CIP-vask og mindre forbruk av vaskevann.
Liag DMV kan benyttes på alle typer produksjon – også til høyviskøse produkter som feks kjøtt/fiskefarse.
Systemene er basert på standardmoduler som skreddersyes for den spesifikke prosesslinjen. Selve piggingen skjer i lukkede prosesser, hvor piggen er ”parkert”
ved produksjon.
Tilfredsstiller de strengeste hygienekrav
Liag piggingsystemer tilfredstiller de strengeste hygienekrav, og er bla EHEDG-sertifisert og A3/FDA godkjent. Ventilløsninger og pigging-stasjoner er spesifikt
utviklet for maksimal hygiene, med stort fokus på hygienisk design.
Piggen som benyttes er også utformet for best mulig
hygiene, og er fleksibel nok til å lett passere standard
rørbøyer på 90 grader.
Vil du vite mer?
Spør din kundekontakt i Skala, eller kontakt Owe
Barsten - owe.barsten@skala.no, mobil 928 44 308.

Liag piggingsystemer tilfredstiller de strengeste hygienekrav,
og er bla EHEDG-sertifisert og A3/FDA godkjent.
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Vi ønsker velkommen
– nye medarbeidere i Skala gruppen
Svein Hovden (49) er ansatt som
prosjektsjef i Skala Oslo. Svein
kommer fra IndustriConsult der
han i de siste to årene har jobbet
som senior prosjektingeniør. Svein
er utdannet sivilingeniør maskin
ved NTH og har videreutdannelse
innen risikoanalyse. Han har en meget bred erfaring
med å lede store og komplekse oppdrag til en rekke
industriaktører i Norge.
Tom Qviller (64) er ansatt som automasjonsingeniør på Skalas kontor
i Trondheim. Tom kommer fra stilling i Wonderware AS der han i 3 år
har jobbet med salg av, og opplæring i, HMI systemer. Tom er utdannet sivilingeniør innen maskin/
kjøleteknikk på NTH. I perioden fra 1993 til 2009 jobbet
Tom hos oss i Skala (Landteknikk) med bl.a. utviklingen
av LTLine. Tom vil jobbe med å videreutvikle vårt kurstilbud innen automasjon- og prosessteknikk, og være
med på utvikling av automasjonstekniske løsninger.
Geir Solberg (52) er ansatt som
daglig leder i Skala Robotech i
Lier, Drammen. Geir kommer fra
Teamtrade der han i de siste to
årene har jobbet som regionssjef/
salgssjef. Geir er utdannet ingeniør innen verkstedsteknisk automatisering ved KIH Kongsberg og har
videreutdannelse innen bedriftsøkonomi samt ledelse.
Geir kan vise til lang og omfattende erfaring innen
salg, salgsledelse og administrasjon.
Vu Hoang Le (35), er ansatt som
salgsingeniør i avdeling Fôr og Fisk
i Skala. Som næringsmiddelteknolog med mastergrad i ernæring
og halvannet år med krillfiske i
Sørishavet, har han bygget en solid
kunnskap og erfaring. Vu har utdannelse fra Høgskolen i Trøndelag, og
Master i ernæring fra Australia. I Norge har Vu arbeidet
med helsekost, kvalitets- og hygienesikring i matindustrien, ingredienser, og prosess- og kvalitetskontroll på
fabrikksskip i Antarktis (Aker Biomarine).
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Usman M. Ashraf (32) er ansatt som
controller i Skala Oslo. Usman
kommer fra CAPGEMINI Norge der
han i det siste året har jobbet som
business controller. Usman har en
master i finans og makroøkonomi
og en bachelor i bedriftsutvikling,
begge fra BI i Oslo. Han han har hatt en rekke stillinger
i ICA konsernet – bla som konsern controller for ICA
med utstrakt kontakt mot salgsenehetene før han kom
til CAPGEMINI Norge.
Svein Henning Lindbeck (40) er
ansatt ved Skala i Moss som salgskonsulent med kjøttindustrien som
primærmarked. Svein har svennebrev som pølsemaker, og gjennomgått en rekke lederutviklingskurs
gjennom Norturas opplæringsprogrammer. Han har solid produksjonserfaring fra kjøttindustrien, bla fra Helle & Lund og Nortura. Før Svein
kom til Skala, arbeidet han som nestleder ved Norturas
avdeling for påleggsproduksjon i Sarpsborg.
Arve Kvale Hansen (42) er ansatt
som salgs- og prosjektkonsulent
ved Skalas avdeling Fôr og Fisk.
Arve er utdannet ingeniør fra
Høgskolen i Oslo med fordypning
i maskin/konstruksjon. Han har
bred og omfattende bakgrunn innen
engineering, konstruksjon og prosjektleveranser, bla
fra Kværner, Insignia og Bush Vakuumteknikk. Arve har
spisskompetanse på teknisk tegning/konstruksjon og
CAD/3D modellering.

Vil du bli med
oss og åpne
nye dører i
matindustrien?

Nå søker vi flere kollegaer:
Prosjektingeniører
Salgsingeniører
Teknisk tegner
Servicepersonell
Følg med på finn.no og skala.no!

Skala er en ledende leverandør av prosessteknologi til matindustrien i Norge. Vi er
200 kollegaer som jobber med verdens
viktigste råvarer. Det former vårt fellesskap
og våre resultater.
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