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Lang historie, nye takter
– vi feirer 75 års jubileum med
nytt navn og ny profil
I år kan vi feire 75 år som bedrift og samarbeidspartner
for norsk næringsmiddelindustri! Vi ser helst fremover,
men denne gangen har vi for en gangs skyld satt av
plass til å fortelle litt av historien om oss og de viktigste endringene vi har sett i løpet av disse årene. Nyttig
lesning hvis du vil vite mer om hvor vi kommer fra, og
hvilke endringer vi og norsk næringsmiddelindustri har
vært igjennom!
Det første forstudiet til TINE Meieriet Jæren ble overlevert til TINE av Landteknikk og Tetra Pak så tidlig som
30. juni 2003. Nå er Norges største meieieriutbygging
avsluttet og Norges desidert største og mest avanserte
meieri har startet opp. Og vi kan se tilbake på en prosess som for mange av de involverte har vart i nesten ti
år. På side 8-11 forteller vi mer om dette anlegget, den
jobben vi har gjort, og det utstyret vi har levert.
Vi har vokst i årene som har gått – og i dag er vi en gruppe selskaper som til sammen utgjør en unik ressurs for
næringsmiddelindustrien og annen prosessindustri.
Nå ønsker vi å synliggjøre dette enda bedre, og fremstå
som et fellesskap hvor selskapene har en klar tilhørighet til hverandre. Dette gjør vi ved å etablere en felles
visuell profil, og et felles familienavn for oss og våre
heleide døtre.
Dette forteller vi mer om på sidene 4-6. God lesning!

Per Ivar Berg
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Et tydeligere fellesskap

– vi samles under felles familienavn og grafisk profil

Vi er en gruppe selskaper som sammen utgjør en unik ressurs for næringsmiddelindustrien og annen prosessindustri. Nå vil vi synliggjøre dette enda
bedre, gjennom å fremstå som et fellesskap hvor selskapene har en klar
tilhørighet til hverandre.
Gjennom å kombinere et fagmiljø som er både bredt og
spesialisert, kan vi tilby råd og løsninger innen alt fra
hygiene og drift til prosessdesign, prosjektgjennomføring,
robotisering og automasjon.
Nå vil vi synliggjøre dette enda bedre, gjennom å
fremstå som et fellesskap hvor selskapene har en klar
tilhørighet til hverandre.
Dette vil vi gjøre gjennom å samle oss og våre heleide
datterselskaper under et felles familienavn og en samordnet grafisk profil.
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Familienavnet
Siden navnet skal kombineres med selskapsnavn som
er beskrivende for det enkelte selskaps kjernevirksomhet, bør det helst ikke være for langt. Vårt leverandør/
kundenettverk er internasjonalt, derfor bør navnet
fungere også på andre språk.
Felles for alle selskapene i er at vi tilbyr våre kunder
økt effektivisering – som regel igjennom ulike stordrifts/skalaeffekter. Valget har derfor falt på Skala som
vårt felles familienavn.

Skalafordelereller skalaeffekter
betegner innen produksjonslære
en situasjon, hvor kostnadende blir
mindre per produserte enhet når
antall produserte enheter øker.

Målestokk, eller skala brukes til å
definere det proposjonale forholdet
mellom et fysisk objekt og en tegning
som representerer denne. Eksempler;
kart og konstruksjonstegninger.

Skalabilitet - et systems evne til å
øke utbytte eller kapasitet gjennom
modifiseringer og/eller tilleggsutstyr.

Skala - et utrykk for bredde eller
omfang. Jfr den store produkt- og
kompetansebredden vi representerer.

Siden navnet skal kombineres med selskapsnavn som er beskrivende for det enkelte selskaps kjernevirksomhet, bør det helst ikke
være for langt. Vårt leverandør/kundenettverk er internasjonalt, derfor bør navnet fungere også på andre språk. Felles for alle selskapene er at vi tilbyr våre kunder økt effektivisering – som regel igjennom ulike stordrifts/skalaeffekter. Valget har derfor falt på Skala
som vårt felles familienavn.

Skala gir også utrykk for det brede register av kompetanse og løsninger vi kan tilby sammen. Alle selskapenes kjernevirksomhet er knyttet til planlegging/konstruksjon/engineering – her er skalering/målesstokk et
sentralt begrep.

Felles logo
Ved utforming av “familielogo” har vi lett etter symbolikk som er relevant for de ulike selskapene – uavhengig av type virksomhet.
Vi har her tatt utgangpunkt i at alle selskapene på ulike
måter lager løsninger i form av planløsning og konstruksjoner hvor målestokk er et sentralt verktøy; Skala
i betydning av den målestokk som vi alle benytter har
derfor vært det idemessige utgangspunktet.
En målestokk uttrykkes jo alltid igjennom forholdstall
skilt med et kolon, som feks 1:100. Dette kolonet finner
du igjen i vår nye, felles logo. Med basis i logoen, har vi
bygget opp en felles profil for selskapene som er moderne, fleksibel og gjenkjennbar.

Etter hvert vil du se vår nye profil på en rekke steder.
Illustrasjon: Marco Reklame, Tommy Sørensen.
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Skala Foodtech (BM Food Tech) – en ledende
leverandør av produksjonsutstyr og automatiserte linjer til kjøtt industrien og annen
næringsmiddelindustri med fokus på batchproduksjon.

Skala Prosessteknikk (Landteknikk) – engineeringselskap og ledende leverandør av tekniske
tjenester, prosessutrustning, emballasje og forbruksartikler til norsk næringsmiddelindustri.

Skala Robotech (Optimove) en norsk ingeniørbedrift som prosjekterer og leverer robotiseringsog materialhåndteringsutstyr til næringsmiddelindustrien og produksjonsindustri. Selskapet
representerer Motoman i Norge.

Skala Fabrikk (Landteknikk Fabrikk) – spesialprodusent av gårdstanker, transporttanker og
andre produkter i rustfritt stål med næringsmiddelindustrien som hovedmarked.

Familiemedlemmene
Med stadig større, kompliserte og sammensatte
produksjonsanlegg blir det også ønskelig med leverandører som har tverrfaglig kunnskap og evne til å se
“de store sammenhengene”. Nettopp kombinasjonen
av næringsmiddelteknisk kompetanse, med automasjonsteknisk og prosessteknisk kompetanse gir oss en
styrke i et marked som leter etter stordrifts- og effektiviseringsgevinster.
Denne kompetansen har vi videreutviklet de siste
årene, bla ved å knytte til oss selskaper med spisskompetanse innen automatisering og robotisering, internlogistikk og miljøteknologi. Som “familie” kan vi tilby
sammensatte, helhetlige løsninger som forenkler planleggings- og beslutningsprosessene for våre kunder.

Gjennom å kombinere et fagmiljø som er både bredt og spesialisert, kan vi tilby råd og løsninger innen alt fra hygiene og drift
til prosessdesign, robotisering og automasjon.
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Smakfulle og søte muligheter

– ny leverandør av søte ingredienser

Colac er en belgisk leverandør av søte ingredienser, toppings og frukt/syltetøy til iskrem, meieriprodukter og bakeprodukter. Nå kan vi tilby dette
produktspekteret til norske kunder – og har stor tro på at dette kan være et
spennende og konkurransedyktig alternativ for mange av våre kunder.
Colac™ tilbyr ingredienser som
kan gjøre dine produkter enda
mer attraktive! Bedriften ble etablert i 1981, og er kjent for høy
kvalitet, et bredt produktspekter
og stor fleksibilitet når det gjelder kundetilpassede løsninger.
Mange standardprodukter kan
leveres i forpakninger fra 12 kilo
opp til beholdere inneholdende
ett tonn. Colac legger også stor
vekt på å kunne tilby skreddersydde smaker og ingredienser.

Produkter med muligheter
Colac™ tilbyr et bredt spekter av sauser og toppinger,
med fokus på iskrem, meieri og bakeri.
Til meieriprodukter som melk og yoghurt kan Colac
tilby ulike spennende smakstilsetninger, i tillegg til
ulike sauser, fruktblandinger og syltetøy til yoghurt.

Til iskrem; som ripple eller dekorasjon basert på sjokolade, bær,
karamell og frukt.
Til bakeri; som bake- og frysestabile
fruktfyllinger med 50-70% fruktandel.

Mange og gode smaker
Produktspekteret omfatter bla:
sjokolade, karamell, tiramisu,
hasselnøtt, pistasjenøtter,
speculoos, økologisk vanilje
med mer. Innen frukt og
bær tilbys bla; jordbær,
pasjonsfrukt, eple, mango
med biter, solbær, aprikos,
banan og kirsebær. Vil du
vite mer om Colacs
produkter, kontakt:
Hans Hestengen.
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Totalt skal det nye anlegget produsere ca 18.500 tonn hvitost årlig.
Her ser du opertører i sving ved ystetankene.
Foto: Øyvind Haug.
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TINE Jæren
i drift

Norges største meieriutbygging er i sluttfasen!

Produksjonen ved Norges desidert største og mest avanserte meieri har startet opp, og en prosess som for mange har vart i nesten ti år er i sluttfasen. En
behandlet melkemengde på 200 mill liter årlig er imponerende, men det som
virkelig gjør dette meieriet spesielt, er alle de ulike produktene som produseres her. Dette er sannsynligvis unikt også i internasjonal sammenheng.
Det første forstudiet til TINE Meieriet
Jæren ble overlevert til TINE av
Landteknikk (nå Skala Prosessteknikk) og Tetra Pak så tidlig som
30. juni 2003. Siden denne første
begynnelsen har et stort antall
aktører vært involvert i prosessen
både på kunde- og leverandørsiden
frem til oppstart.

verandører fordelt på ulike prosessavsnitt, har det vært mange grensesnitt å forholde seg til - noe som
har stilt store krav til planlegging
og fleksibilitet. Samtidig har TINE
hatt en krevende koordineringsjobb
ved at ulike avdelinger skal kjøres
i gang samtidig som eksisterende
anlegg har vært i drift.

Tine-meieriene på Voll, i Kleppe,
på Nærbø og Vikeså. Dette betyr
at produksjonen omfatter bla rund
Jarlsberg, Norvegia og Sveitser,
Jarlsberg og Norvegia i blokk,
Mozzarella, Smør, Brelett, Prim,
Smørolje, EPA/DHA Omega Emulsjon, Mysepulver, Permeatpulver og
WPC proteinpulver.

Dette har vært Norges største meieriutbygging, og størrelsen kombinert med den komplekse produksjonsstrukturen har ikke vært uten
utfordringer både for TINE og de
involverte aktørene. Med mange le-

Bredt produktspekter, avansert
produksjon

Et så omfattende produktspekter har betydd et mer enn vanlig
komplekst prosessanlegg som
stiller store krav til fleksibiliteten
og grensesnittene mellom de ulike
prosessavsnittene.

Med en investeringsramme på
over 1,6 milliardar kroner er dette
den største enkeltinvestering Tine
har gjort. Meieriet erstatter de fire

Skala Prosessteknikk har også levert et komplett ysteri, beregnet for småskala produksjon. Dette omfatter 3 ystekar, delvis nytt lakeanlegg, brukssyreanlegg og vaskestasjon.

9

Til ysteriet har vi bla levert brukssyreanlegg, etterpresser, osteformer, formbehandlingsutstyr samt ny ostebehandlingslinje for rund ost.
Foto: Øyvind Haug.

Tre fabrikker i ett

ysteriet har Skala Prosessteknikk bla
levert brukssyreanlegg, etterpresser,
osteformer, formbehandlingsutstyr
samt ny ostebehandlingslinje for
rund ost. Tetra Pak har stått for leveranser av ystetanker og forpresser.

– På mange måter er dette anlegget tre separate prosessanlegg
som har felles administrasjon og
infrastruktur, forteller meierisjef
Torbjørn Gjerde. – Anlegget består
i prinsippet av et ysteri, en smør/
fettfabrikk og ett anlegg for tørking/
pulverproduksjon.
– Dette, sammen med det økonomiske omfanget gjorde at vi valgte å dele
opp prosjektet i flere underentrepriser både på prosess og bygg. Ønsket
om å ha flest mulig alternativer på
bordet i form av tekniske løsninger
og økonomi var selvsagt en del av
dette, forteller Gjerde.
– Oppsplittingen av prosjektet har
nok gitt en del ekstra utfordringe
for oss som byggherre, samtidig
som dette har stilt ekstra krav til
de enkelte delentrepenørene som
har fått flere aktører og grensesnitt
å forholde seg til. Totalt sett mener
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Dere er nok den leverandøren som har
vært med oss lengs i denne prosessen –
helt fra foranalysene, mener Gjerde.

vi imidlertid at dette ble den beste
løsningen for oss.

Ysterileveransen - omfang
Totalt skal det nye anlegget produsere ca 18.500 tonn hvitost årlig. Til

Skala Prosessteknikk har også hatt
ansvar for flytting av to ostebehandlingslinjer fra Nærbø til det nye
anlegget. Disse linjene er bygget
om for å tilfredsstille behovene på
nyanlegget. Servicemedia, elektrisk kabling og automatisering av
ysteriet (Siemens) har også vært
Skala Prosessteknikks ansvar, dels i
samarbeide med Tetra Pak.
Skala Prosessteknikk har også levert et komplett ysteri, beregnet for
småskala produksjon. Dette omfatter 3 ystekar, delvis nytt lakeanlegg,
brukssyreanlegg og vaskestasjon.

Nytt og gjenbruk i fettavdelingen
Fettavdelingen omfatter produksjon

Totalt skal det nye anlegget produsere ca 18.500 tonn hvitost årlig. Vi har også
hatt ansvar for flytting av ostebehandlingslinjen samt linje for uttak av rund ost
fra Nærbø til det nye anlegget. Disse linjene er også bygget om for å tilfredsstille behovene på nyanlegget.
av Smør, Brelett, Prim, Smørolje,
EPA/DHA Omega Emulsjon.
Her har Skala Prosessteknikk
levert en ny kontinuerlig produksjonslinje for prim. I tillegg har
vi bla hatt ansvaret for flytting og
ombygging av eksisterende linje
for produksjon av smørolje, samt
eksisterende linje for produksjon
av Omega3-emulsjon, EPA/DHA.
All installasjon av servicemedia,
elektro og automasjon inngikk også
på disse linjene.

Robotisert palletering
Skala Robotech (Optimove) har
levert palleteringsløsningen for
margarin- og smørprodukter. Et
rullebaneanlegg bringer produktene
fra Wrap Around-maskinene fram til
palleteringsanlegget. Samtlige produkter mikses på en felles bane for
etterfølgende sortering til grupperingsstasjoner via strekkodeleser.

Leveransen til fettavdelingen omfattet ca 600 Think Top ventiler, 200 motorer og
pumper, 10 tanker og mer enn 30 000 montasje- og ingeniørtimer.
Foto: Øyvind Haug.

Fire grupperingsstasjoner gjør
jobben med mønsterbygging av
kartongene. Roboten, en Motoman
ES165-100D, bringer kartongene i
riktig mønster på pallene. Pallene
blir deretter viklet med plast, før de
hentes av en AGV for videre lagring.

Mot full produksjon
De siste arbeidene på nyanlegget er
nå under avslutning. – Vi er vei mot
en normal driftssituasjon, bekrefter
Gjerde. Han er en av mange som kan
se tilbake på en lang og spennende
prosjektfase som nå avsluttes.
– Dere er nok den leverandøren
som har vært med oss lengs i denne
prosessen – helt fra foranalysene,
mener Gjerde. – Og vi har opplevd
dere som en profesjonell og fleksibel
samarbeidspartner som har håndtert
mange oppgaver og ”stått løpet” helt
frem til mål!

Skala Robotech (Optimove) har levert palleteringsløsningen for margarin- og
smørprodukter. Fire grupperingsstasjoner gjør jobben med mønsterbygging av
kartongene. Roboten, en Motoman ES165-100D, bringer kartongene i riktig
mønster på pallene. Foto: Øyvind Haug.
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WALDNER GmbH produserer sine maskiner i Tyskland, og er en
meget anerkjent leverandør av innovative kvalitetsløsninger. Vi har nå
valgt å satse sterkere på samarbeidet med Waldner, noe som innebærer at vi i
fellesskap vil representere Waldner i det skandinaviske markedet.

Vi utvider samarbeidet med Waldner
– blir vår partner på fylle/sveise/lukkemaskiner
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Siden Skala Foodtech (BM Food
Tech) ble en del av Skala gruppen
har vi hatt muligheten til å tilby
fyllemaskiner fra Waldner til våre
kunder. Waldner og Skala Foodtech har samarbeidet siden 1983
– og kan se tilbake på en rekke
vellykkede leveranser sammen.

Moderne teknologi

Vi har nå valgt å satse sterkere på
samarbeidet med Waldner, noe
som innebærer at vi i fellesskap vil
representere Waldner i det skandinaviske markedet, og at dette blir
vår leverandør av fyllemaskiner. Det
er først og fremst er innen fyllelinjer vi tar fatt på samarbeidet – men
Waldner tilbyr også mange spennende løsninger innen pakketeknikk, prosessløsninger
og laboratorieinnredninger.

Utstrakt bruk av servo-motorer
gjør det mulig å styre og fininnstille de ulike arbeidssyklusene
i fylleprosessen – noe som gjør
det enklere å optimalisere hele
prosessen. Mer enn 3 000 Dosomat maskiner er i drift rundt om i
verden – ikke minst på grunn av sin

WALDNERs familie av fyllemaskiner kjennetegnes av avansert
teknologi, stor fleksibilitet og høy
effektivitet. Dosomat fyllemaskiner brukes bla til fylling av av
posteier, patéer, yoghurt, syltetøy,
dressinger m.m.

høye driftssikkerhet.
Waldner tilbyr roterende og in-line fyllemaskiner. Avhengig av produkt og produksjon kan vi tilby løsninger
med kapasitet fra 1 000 til 100 000 enh/time.

Omlegging til annen begerstørrelse/type maskinene kan gjøres enkelt, raskt og uten bruk av verktøy. Dette gjør Waldners
roterende fyllemaskiner velegnet til proiduksjon som krever
fleksible fylleløsninger.

Roterende maskiner
DOSOMAT roterende maskiner egner seg spesielt for
mindre til mellomstore kapasitetsbehov. De leveres i en
rekke utgaver. Minste maskin er Dosomat 1 – en enkel
kompakt og fullautomatisk fylle/lukkemaskin med
kapasitet 2 500 - 10 000 enheter i timen, avhengig av
konfigurasjon. Høyest kapasitet har Dosomat 12, som
kan klare opp til 30 000 beger i timen. For renromsteknologi og fylling i sterile beger, har Waldner utviklet
Dosomat 16 S.
Omlegging til annen begerstørrelse/type kan gjøres
enkelt, raskt og uten bruk av verktøy: disse maskinene
er velegnet til produksjon hvor det er variasjon i begerstørrelser og -type.

Inline maskiner for større produksjonserier
For store produksjonsserier (typisk 4000 til 100 000
enheter timen) egner Dosomat in-line maskiner seg
best. Disse kan tilpasses et bredt spekter av produkter
med ulik viskositet, og benyttes til fylling i emballasje
av plast, aluminium, papir og glass.
Waldner leverer også nødvendig tilleggsutrustning som
etiketterings- og kartoneringsustyr.

Utstrakt bruk av servomotorer gjør det mulig å fininnstille de
ulike arbeidssyklusene i fylleprosessen.

Kontakt oss for å få vite mer om hva vi kan tilby i samarbeide med Waldner!
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Ny generasjon Roto-Sieve
– ny konstruksjon gir bedre driftsøkonomi
Roto-Sieve roterende siler benyttes først og fremst til
partikkelfjerning i prosess- og avløpsvann. Silene bygger
på en velprøvet teknikk som sikrer gode renseeffekter
og høy driftssikkerhet. Prosessvannet mates innvendig i
en roterende perforert siltrommel som sikrer en meget
effektiv fjerning av partikler.
Roto-Sieve leveres i mange ulike modeller tilpasset en
rekke applikasjoner og industrier. Høy driftssikkerhet,
lang levetid og lavt energiforbruk kjennetegner silene.
Mer enn 4000 siler er installert i industri og på renseanlegg verden over, og Roto-Sieve er benyttet i norsk
næringsmiddelindustri i mer enn 35 år.

Ny generasjon siler
Med unntak av “minstemann” RS-11 har hele Roto
Sieves modellprogram blitt oppgradert og standardisert. Dette betyr en mer kostnadseffektiv og robust
konstruksjon. Med økt standardisering blir også
reservedelhold og service enklere. Dette vil bety bedre
driftsøkonomi i det lange løp.

Slik virker silen: En roterende perforert trommel (1) med en
innvendig transportskrue (2) transporterer de utskilte partiklene
ut av trommelen. Trommelen roterer ved hjelp av drivremmer
(3) og en motor (4). Via innløpsrøret (5) fordeles avløpsvannet på
trommelens innside og siles igjennom trommelens perforering til
en underliggende beholder (6). De utskilte partiklene transporteres ut av trommelen via utløp (7). En roterende børste (8) og spyledyser (9) holder trommelen åpen. Silen er innkapslet i rustfrie
deksler (10) og har luftavsug (11) for å forbedre arbeidsmiljøet.

Roto-Sieve roterende siler bygger på en velprøvet teknikk med en selvrensende funksjon som sikre gode renseeffekter og høy driftssikkerhet. Med en ny konstruksjon for drift av trommelen, i tillegg til en forenkling av andre konstruksjonsdetaljer, blir reservedelhold
og service enklere. Kontakt Arne Sakshaug for mer informasjon!
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Maskon etikettapplikator
– lite plasskrevende og effektiv etikettering

Har du bruk for en fleksibel og lite plasskrevende
etiketteringsløsning, kan Maskon Etikettapplikator
være et attraktivt alternativ. Applikatoren er blitt
installert hos flere kunder, og har vist seg å være
en stabil og effektiv løsning!
ved Nortura Målselv og Nortura
Tønsberg. Tilbakemeldingene herfra er meget positive når det gjelder
funksjonalitet og driftssikkerhet.
Maskon Etikettapplikator er utviklet
spesielt for etikettering av lastbærere. Etikettene settes på begge
sider av lastbæreren, med en hastighet på opp til 5-9 kasser/minutt,
avhenging av hvor fort man klarer å
bytte lastbærer. Løsningen er i bruk

Appliseringshodet kan roteres, noe
som gjør at etiketten kan vris 90
grader. I tillegg er hodet også så
fleksibelt at det kan ta opp avvik i
kasseplasseringen.
Høyden på applikatoren kan spesifiseres av kunden, noe som gjør at

det er mulig å tilpasse den til eksisterende utstyr. Applikatorarmene
er konstruert slik de ikke beveger
seg utenfor omrisset av applikatoren ved etikettering. Dette gjør
at applikatoren blir mer kompakt
enn løsninger der armene er fast
opplagret. Etikettapplikatoren er
tilpasset Intermec PF4I printere.
Kontakt anders.leikvoll@maskon.no
for mer informasjon!

Tekniske data
Kapasitet:

5-9 kasser/min

Bredde:

556 mm

Lengde:

990 mm

Høyde:

1450 mm - Valgfri

Spenning:

230 VAC 1-fase + N 50
Hz

Forbruk:

16 A

Lufttrykk:

6 bar

Printere:

Intermec PF4I
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Nye pH-metre
STAR A 100 serien erstatter 2-Star og delvis 3-Star, og
STAR A 200 serien erstatter 3-Star serien fullt ut.De
nye instrumentene har fått nytt design og er mer solide,
spesielt de portable modellene som nå er blitt mer
”ekte” feltinstrumenter som tåler fuktige forhold.

STAR A 111 benkemodell

Videre er Russell RL060P pH-måler erstattet med Eutech
pH 5+, som er et identisk instrument, men med litt fargeforskjell på design og også litt rimeligere. pH elektroder
med BNC plugg og tilhørende ATC temperaturføler fra
Russell utgaven passer overens med Eutech pH 5+.

Eutech pH 5+, erstatter Russel

STAR A 121 bærbar modell

DickExpert Grip 2K
– ny utbeiningsserie, med gummiert
sklisikkert håndtak

Kombinasjonen mellom Dicks velkjente høykvalitetsstål og sklisikre
håndtak gir deg en kniv med maks
grep og lang levetid.
Dicks nye utbeiningsserie er konstruert for best mulig
grep og holdbarhet på eggen. Kniven har et gummiert
håndtak med en solid kjerne. Håndtaket er ergonomisk utformet og fingerbeskyttelsen sørger for at kniven kjennes
naturlig for både hånd og fingre. Overgangen mellom skaft
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og knivblad er hermetisk lukket, slik at kniven oppfyller
alle hygieniske krav.

Høykvalitets stål
Stålet i knivbladet holder, som andre Dick kniver, den
beste kvalitet. Dette medfører optimal skjæretid og
lang levetid. Kniven kommer i to forskjellige lengder
og tre forskjellige varianter: fleksibelt blad, semifleksibelt blad og stivt blad. Kombinasjonen mellom Dicks
høykvalitetsstål og sklisikre håndtak gir et arbeidsredskap som sikrer både ergonomi og effektivitet!

Hygienesluser og soneinndeling
Soneinndeling av produksjonslokalene i næringsmiddelindustrien er vår
spesialitet. Vi tilbyr moduloppbygde hygienesluser – fra støvlevaskere til
avanserte systemer for adgangskontroll, og kan utvikle skreddersydde
soneinndelingssystemer for din bedrift! Her er litt nytt fra området!

Bildet over og øverst til høyre: Tine Jæren har fått installert en rekke hygiensluser
fra oss. Til høyre i midten: King Oscar har fått installert ”Soapcheck” for automatisk
påføring av håndsåpe før håndvask.

Hygienesluser til TINE Jæren
Stadig flere næringsmiddelbedrifter tar i bruk de løsningene vi har
utviklet til soneinndeling. TINE
Meieriet Jæren er et godt eksempel. Her har vi i samarbeid med
kunden tegnet og levert løsninger
for innslusing av personell til alle
produksjonsområder. Våre produkter for oppheng av bekledning og
sko, oppbevaring av rekvisita og
soneskillere gir fin flyt i slusen.

Soapcheck sikrer håndhygienen
Fra Kohlhoff har vi levert den første
”Soapcheck” for automatisk påføring
av håndsåpe før håndvask til King
Oscar i Vesterålen. Dette systemet
sikrer at alle får påført håndsåpe
og gjennomfører håndvask før de

entrer produksjonslokalene. Daglig
leder Arve Iversen sier følgende om
innredningen: ”Slusen fungerer bra,
og har bevisstgjort de ansatte på god
håndhygiene. Også besøkende har
kommentert slusen, og ser at bedriften er opptatt av personlig hygiene”.

Dycem hygienematte
Dycem hygienematter egner seg
spesielt i transport- og gangarealer
hvor man ønsker å begrense krysskontaminering, og hvor tradisjonelle metoder ikke egner seg. Typiske
eksempler er områder med både
gangtrafikk og rullende transport.
Dette er en meget fleksibel løsning,
som leveres i ulike utførelser tilpasset type trafikk og belastning.

Dycem hygienematter egner seg
spesielt i områder med både gangtrafikk og rullende transport. Systemet
kan fange opp mer enn enn 90% av
partikler og forurensing fra trafikken.
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Spar energi
med riktig pumpe

– pumpeoptimalisering er godt for økonomien og miljøet
Her er et overraskende faktum: pumper står også for så mye som 50% av forbruket i enkelte produksjonsprosesser! Den gode nyheten er imidlertid at nesten
alle kan gjøre betydelige innsparinger ved å optimalisere pumpevalget.
I dag er det stort fokus på energibesparelser, men det er
ofte andre områder enn pumper som har fått størst oppmerksomhet. Pumper kan imidlertid stå for en betydelig
del av energiforbruket i et prosessanlegg, og fortjener
oppmerksomhet i det totale energiregnskapet.
Alle pumper har sine ideelle arbeidsområder – ved å
velge riktig type og konfigurasjon kan du redusere energiforbruket. En pumpe som er dyrere i innkjøp kan i løpet
av 1-2 år betale seg tilbake i form av reduserte energiutgifter. Og mange pumpers levetid er på 10-20 år...

Spar opp til 50%
Studier utført av Alfa Laval viser at det i enkelte prosessavsnitt kan være mulig å spare så mye som 50% av
energiforbruket til pumpene gjennom å gjøre de riktige
valgene. Her er noen av mulighetene:
• Velg en godt konstruert pumpe. Toleranser og intern
utforming betyr mye for energiforbruket, tilsynelatende like pumper kan ha svært ulikt energiforbruk.
• Alle pumper har sine ideelle arbeidsområder – ved
å velge riktig type og konfigurasjon kan du redusere
energiforbruket. Å velge billigste pumpe blir fort dyrt.
• Bruk frekvensomformer til å regulere flow gjennom å
styre pumpehastigheten direkte. I forhold til å regulere dette med ventiler kan du spare 30-40% energi.
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• Endringer i prosesslayout kan påvirke energiforbruket
dramatisk. Er det muligheter til forbedringer?
• Velg en leverandør som har sortimentsbredde, og
gode dataverktøy til å finne den optimale løsningen
for deg.
I samarbeide med Alfa Laval, en av verdens største
pumpeleverandør, kan vi tilby en omfattende portefølje
av sentrifugalpumper, væskeringspumper og positive
pumper. Vi har både produktspekteret og kompetansen
til å hjelpe deg å finne energieffektive pumpeløsninger.
Kontakt oss – så fortelle vi mer!

Å innføre feltbussteknologi gir kostnadskontroll i alle anleggsfaser. Besparelser
hentes blant annet i redusert fysisk infrastruktur inklusive skap og kabling. I tillegg gir enkel tilgang til utstyret direkte fra skjermsystemet operatøren helt nye
muligheter for overvåkning og parametrering.

Nye muligheter med feltbuss
– standardløsninger for feltbuss integrert i LTLine

har – gjennom erfaring med ulikt
feltbussbasert utstyr – noen preferanser å dele.

Skala Prosessteknikk har utviklet
standardløsninger for feltbuss som
er integrert i LTLine for støtte til
styring og overvåkning via bussløsninger. Standardløsningene dekker
blant annet feltmontert analog og
digital I/O via AS-interface (ASi) – et
systemoppsett som eliminerer behov
for I/O-skap med tilhørende kabling.

Thinktop direkte på AS-interface
ThinkTop kan også kobles direkte på
ASi-nettverket med den kjente gule
kabelen og videre via en gateway til
Profibus og inn i LTLine. En ny versjon av ThinkTop gjør at man nå kan
koble opp til 62 ventiltopper til én og
samme gateway, mot 31 tidligere.

Frekvensomformere via feltbuss
Når frekvensomformere settes opp
med Profibus elimineres behovet
for tradisjonell kabling og store besparelser kan hentes inn i redusert
fysisk utstyr (skap, I/O moduler,
kabler) samt redusert tidsforbruk
for etablering av infrastruktur
og ved igangkjøring. Vi har gode
løsninger for styring av frekvensomformere via Profibus. I LTLine
hentes det opp viktig informasjon fra frekvensomformeren. Data som hastighet og
motorstrøm kan overvåkes
og leses av direkte.

Schneider TeSys U motorstarter.

Noen anbefalinger
Nivå-, temperatur-, trykkfølere og
styreorganer som magnetventiler,
motorstartere og frekvensomformere har tradisjonelt sett blitt koblet
via distribuert eller sentralisert I/O.
Koblingsskap for plassering av tradisjonelle I/O-moduler og kabling til
hvert enkelt objekt fra dette skapet
har vært nødvendig. Nå begynner
kundene å se hvilke fordeler og
besparelser en satsning
på feltbuss kan
gi, og vi

G11-serien av ASi I/O-noder fra
Pepperl+Fuchs er spesielt utviklet
for prosessindustrien med sitt hygieniske design og IP68/69K kapslingsgrad. De kan høytrykksspyles
uten fare for vanninntrenging.
Nodene monteres direkte i felten
og krever kun tilkobling mot styresystemet via den gule ASi-kabelen
for å tre i funksjon.
Et annet populært produkt er TeSys
U motorstarter fra Schneider. Dette
er en kompakt enhet som erstatter tradisjonelle kontaktorer og
motorvern, hvor start-, drift- og
feilsignaler kommuniseres enten
via I/O eller ASi. Velges styring via
ASi kobles kun tilførsel, motorkabel
og ASi-kabel til enheten, og den er
klar for drift.
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På Future Operations Center får
vi innblikk i en ny type smarte
kontrollromsløsninger som er
fullintegrert med prosessen.
Alt i kontrollrommet – ikke bare
prosessbildene – står i kontakt
med produksjonen med alle
tenkelige aspekter: selve skjermene, innredningen, belysningen og ventilasjonen.
Når arbeidsplassen blir tilpasset operatørens behov kan operatøren enklere bidra til enda
mer effektiv drift.

SattLine Brukerforum 2012
– bli med til Future Operations Center!
21. – 22. november arrangeres årets samling i SattLine
brukerforum. Hovedtemaet i år er effektive operatørarbeidsplasser og fremtidens kontrollrom. Arrangementet finner sted i Borås, hvor besøk på Future
Operations Center er et av høydepunktene.

Foredrag og temaer

Workshops

Design av kontrollromsløsninger

I tillegg til en tur inn i fremtidens kontrollrom i Future
Operations Center blir det bla arrangert workshops
hvor tema er videreutvikling av LT Line grafikken på
800xA plattform. Dette blir en gylden anledning til å
gi innspill til videreutvikling av LT Line ut i fra egne
erfaringer og ønsker.

Det vil bli holdt mange spennende foredrag under
temaene miljø/svinn, verdien i LT Line, merverdier i
800xA og som vanlig nyheter og endringer fra siste
versjon LT Line.
For å arbeide effektivt må operatøren være en del av
prosessen og ikke en som betrakter den utenifra. Kontrollrommet skal være operatørens grensesnitt rett inn
i produksjonen. Vi vil se nærmere på effektivt design av
kontrollromsløsninger på årets samling.
Vi ser frem til å treffes i Borås i november!

SHARP’EASY
– 100% stål, maksimal matsikkerhet
SHARP’EASY knivstål er utført i 100% rustfritt stål og er konstruert uten fjærsystemer og fjærkopper – noe som sikrer
svært gode hygieneegenskaper. Ved at slipestavene ikke er
montert i fjæroppheng, sikres en robust og vedlikeholdsfri
konstruksjon.
Stålet er utstyr med håndbeskyttelse og er lett å ta i bruk –
også for nybegynnere. Leveres med bordfeste for 90° og 45°
montering.
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Ny leverandør av vakuumposer
– Finnvac tilbyr et bredt spekter av vakuumposer
Finnvac er en spesialprodusent av emballasjeløsninger
med produksjonsanlegg i Finland. Med fire moderne
produksjonslinjer produserer Finnvac daglig opp til en
halv million poser i ulike størrelser. I tillegg til vakuumposer tilbyr denne leverandøren ulike typer film og
forpakningskåler.

Fokus på kvalitet og fleksibilitet
Finnvac leverer til et bredt spekter kunder i det nordiske marked, og har også fleksibilitet til å tilby løsninger
for kunder med mindre emballasjevolum.
For å minimere luftgjennomtrengelighet i vakuumposer, (vanligvis laget av 2-lags plastmaterialer PA/PE),
er det viktig at PA laget er tilstrekkelig tykt. Standardmaterialet i Finnvacs vakuumposer er produsert med
minimum 20 my PA, noe som gir gode barriereegenskaper samtidig som det opprettholdes et høyt nivå av
transparens (gjennomsiktighet). Posene sveises alltid
2 ganger i produksjonsprosessen, for å sikre absolutt
tetthet og holdbarhet.

Bredt produktspekter
Finnvac tilbyr materialtykkelser fra 60 my til 160 my,
avhengig av produkt. I tillegg til vanlige vakuumposer
kan vi levere vakuumposer med lynlås som kan lukkes
etter åpning, utstansinger, stå-poser, kokeposer, aluminiumsposer, og metalliserte poser i feks gull eller sølv.
Vil du vite mer om Finnvacs produktilbud, kontakt Kate
Farsund tlf 23 05 28 30.

I samarbeide med finske Finnvac kan vi nå tilby et bredt
spekter av vakuumposer til kjøtt, fisk og ost. Vakuumposene
leveres i forskjellige kvaliteter og tykkelser tilpasset produkt
og holdbarhet.

Miljøvennlige
poser og sekker
– samme styrke med mindre materialforbruk
Vi kan nå tilby poser og innleggssekker som har 35-50%
redusert tykkelse i forhold til standard PELD, uten at dette går
ut over styrken eller kvaliteten forøvrig. Enkelte poser kan reduseres fra 60my til 20my, i forhold til andre materialkvaliteter.
Mindre materialforbruk betyr mindre avfall, noe som er bra for
både miljø og økonomi.
Ved å kombinere utvalgte råvarer, sammen med ny teknologi
i extruder, blir posene meget sterke samtidig som de tåler
varme godt. Posene egner seg også godt til innfrysing. Også
problemene med blokking er redusert, uten å tilsette slipp, slik
at posene er enkle å åpne, men ikke blir for glatte. For mer
informasjon, kontakt Kate Farsund tlf 23 05 28 30.
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Fra innkjøpslag til
høyteknologi

– vi feirer våre første 75 år

Mandag 1. februar 1937, ble det avholdt et møte i Håndverkeren Oslo, hvor 33
utsendinger fra meieriindustrien var samlet. Resultatet av dette møtet var at S/L
Meieribrukets Innkjøp (M.I.) ble opprettet. Dermed starter en lang historie som
er nært knyttet til til den tekniske utviklingen i norsk næringsmiddelindustri.
Møtet som fant sted i Håndverkeren, var resultatet av
et utvalgsarbeide satt i gang av S/L Østlandets Melkesentral. Utvalgets leder, direktør H. Bollestad fra
Hedemarkens Melkeleverandørforening skriver:
“S/L Østlandets melkesentral har tatt opp spørsmålet
om start av et innkjøpslag for meieribruket, hvis opgave
skal være å vareta meierienes og melkeprodusentenes
interesser ved fellesinnkjøp og/eller forhandlinger av de
bruksartikler, rekvisita m.v. som vanligvis tiltrenges.”

“Flying start” for det nye innkjøpslaget
Det nyvalgte styret i M.I. var av den handlekraftige sorten, og besluttet å si ja til et tilbud fra Kristian A. Eriksen om å overta A/S Meierimaskiner med agenturer,
ansatte, og varebeholdning. Allerede 1. mars 1937 var
overtagelsen et faktum. Etter en kort periode i Rådhusgaten 28, flytter virksomheten til Rådhusgaten 11. Dette
bygget går også under navnet Stattholdergaarden, og
huser i dag en ganske kjent gourmetrestaurant.
Jakten på agenturer var prioritert for den ferske virk-

Ved opprettelsen av M.I. var det 600 meierier og 195.000 melkeprodusenter i Norge(!)
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Etter kort tid flytter M.I. til Rådusgaten 11. Dette bygget går også under navnet Stattholdergaarden, og huser i dag bla en ganske kjent gourmetrestaurant.

somheten, og skuffelsen var stor da forhandlingene i
mars-april 1938 med AB Separator (Alfa Laval) strandet. Her fikk M.I. muligheten til å overta AB Separators
produktportefølje i Norge. Et krav fra M.I. om rett til å
selge norskproduserte maskiner ved siden av Alfa-agenturet, veltet til sist avtalen. Det skulle gå en krig
før Alfa Laval og M.I. igjen diskuterte samarbeide.

Krig, brann – og laber aktivitet
Krigen satte en effektiv stopper for videre utvikling av
den ferske virksomheten. Rådhusgata 11 ble ellers
overtatt av tyskerene, så M.I. befant seg brått i “fiendens leir”. Julen 1943 ble svært dramatisk. Tyskerne
hadde brennevinslager i gården og etter en durabelig
fest står gården i flammer. Stort tysk heltemot blir
utvist for å redde dyrebare flasker. Ingen tenker på
håndgranatlageret som også befinner seg i gården.
Brannen ble slukket, men medførte ødelagte kontorer
og lager. I 1944 kom omsetningen ned på det laveste
nivå noen gang, ca. 250 tusen. I hele perioden fra 1937
til og med 1945 omsatte selskapet totalt for ca 4,5 mill.

Samarbeidet med Alfa Laval begynner
Etter fredsslutningen i mai 1945 reiser direktør Bollestad til Stockholm for å diskutere import av tørr-

Samarbeidet med Alfa Laval og Landteknikk har vart siden
1945 - mer enn 65 år!
23

Hoved overskrift
Under overskrift

I 1951 finner verkstedsavdelingen sin plass på Landteknikks
tomt på Ulven. Her har Landteknikk oppretter et verksted på
ca 650 m2, samt kontorlokaler på 210 m2. Verkstedsbygget
var opprinnelig en “tyskerbrakke”, tenkt som en midlertidig
løsning, men står fremdeles den dag i dag.

melk fra Sverige. Han benytter også anledningen til å
kontakte AB Separator for å ta opp forhandlingene som
hadde strandet for 9 år siden.
Denne gangen går avtalen i boks, og fra september
1945 overtar Meieribrukets Innkjøp representasjonen
for AB Separator i Norge, inklusive selskapets norske
avdeling med utstyr og ansatte. Dette innleder et langvarig og nært samarbeide med det som i dag kjennes
som Alfa Laval. Hittil har dette samarbeidet vart i 66 år!
Fra AB Separators norske avdeling kommer ingeniør
Erling Wold. Han blir M.I.s administrerende direktør og
sentral i den videre utviklingen.

Vekst i nye markeder
Fredstid er “jobbetid” og kombinert med agenturet
fra AB Separator får M.I. nye muligheter til vekst og
utvikling. Dette resulterer at det i 1947 blir opprettet avdelinger i Stavanger og Trondheim, for å styrke
virksomheten utenom Østlandet. På samme tid blir 7
mål tomt kjøpt opp til fremtidig verksted i Oslo. Etter
hvert videreføres utbyggingen til å omfatte opprettelse
av betjente distriktlagre i Otta, Hamar, Åndalsnes og
Finnsnes.
Nå kommer også spørsmålet opp om utvidelse av virksomheten til å omfatte andre grener i jordbrukssamvirket. Utkast til vedtekstendring blir behandlet i styret i
november 1947 og allerede i styremøte i februar 1948,
foreligger det innmeldinger fra salgslagene i kjøttsamvirket, samt Gartnerhallen.
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En hissig diskusjon ...
Formelt ble vedtektsendringene godkjent i årsmøtet 11.
mars 1948. Her forelå også et forslag til å endre navnet
til Landteknikk A/L. Hensikten med det nye navnet er
å fremheve at firmaet heretter omfatter teknisk utstyr
til alle grener av landbrukets foredlingsindustri. I følget
referatene utspant det seg “ .. en meget lang – delvis
hissig – men interessant diskusjon, og mange navn var
på tale. “ Det var imidlertid enighet om at en navneforandring var nødvendig, og etter avstemming ble navnet
Landteknikk AL.

Salget av rekvisita
Når selskapet i sin tid ble opprettet så man for seg at
salg av kull og brensel til meieriene skulle utgjøre en
viktig del av virksomheten. Dette slo aldri til – men salget av andre typer rekvisita og forbruksmateriell var en
viktig grunn til at selskapet overlevde de første årene.
Salget av vaskemidler til meieriene og melkeprodusentene ble raskt en viktig del av rekvisitasalget og i 1948
kjøpte selskapet eierandeler i Persil-fabrikken for sikre
tilgangen av vaskemidler. Herfra stammer et velkjent
produkt for de fleste norske melkeprodusenter: M.I.M.
Kombi og M.I. Syre til vask av gårdstanker utgjorde
på midten av 80-tallet en omsetning på ca 45 mill for
Landteknikk. Etter at Lilleborg kjøper Persil-fabrikken i
1967 samarbeidet Landteknikk og Lilleborg om mar-

kedsføringen av disse vaskemidlene. Dette samarbeidet
ble avsluttet på 80-tallet, men M.I.M Kombi og M.I. Syre
lever ennå i beste velgående i Lilleborgs sortiment. Og
M.I. står fremdeles for – Meieribrukets Innkjøp.
En annen viktig samarbeidspartner ble svenske Kemikalia – leverandør av osteløpe og andre tilsetninger
til meieriindustrien. Første avtale mellom Kemikalia
og Landteknikk ble undertegnet så tidlig som i 1950,
og innebærer at Landteknikk får eneavtale i Norge for
Kemikalias osteløpe, ostefarge og smørfarge. Avtalen
ble fornyet i 1955 (prisen på løpe var kr 3,67 pr. kg fritt
levert Oslo pr. jernbane). Samarbeidet mellom Landteknikk og Kemikalia lever i beste velgående i dag.

Norplasta, meieriene og Landteknikk utvikler et yoghurtbeger med
lokk som blir standardemballasjen for meierienes yoghurt. Landteknikk hadde salget på disse begrene, og etter hvert som yoghurtsalget eksploderte, vokste emballasjeomsetningen tilsvarende.
På slutten av 90-tallet utgjør salget av yoghurtbeger 85-90 millioner
og når sitt høydepunkt med utviklingen av nye begeret til Go`morgen yoghurt. I 1999 flytter TINE produktet til egen innkjøpsavdeling,
noe som var ganske følbart for Landteknikk.

Når kundegrunnlaget ble utvidet utover meieriindustrien, utvikles også produktsortimentet til å omfatte
bekledning, verneutstyr, rengjøringsutstyr, analyseutstyr, rekvisita til kjøttindustrien, emballasje og mye
mer. I dag utgjør dette området ca 100 mill av vår
totale omsetning.

Egen verkstedsproduksjon
I januar 1951 overtar Landteknikk Oslo Sveisebedrift,
som omfattet en verkstedgruppe på 25 fagarbeidere
samt kontorpersonale. Dette er en bedrift som var
spesialisert seg
på rustfri produksjon, og som bla
ble benyttet mye
av Fellesmeieriet.
Leder for denne
verkstedsgruppen
var sivilingeniør
Arne Sigernes
som senere ble en
meget respektert
adm. dir. i Landteknikk, og svært
sentral i den videre utviklingen.
I 1951 finner
verkstedsavde- M.I.M Kombi og M.I. Syre lever enda i
lingen sin plass beste velgående som produkt i Lilleborgs
på Landteknikks sortiment, og M.I. står fremdeles for –
Meieribrukets Innkjøp.
tomt på Ulven.
Her har Landteknikk opprettet et verksted på ca 650 m2, samt kontorlokaler på 210
m2. Verkstedsbygget var opprinnelig en “tyskerbrakke”,
og var i utgangspunktet tenkt som en midlertidig løsning, men den står fremdeles den dag i dag.

Produktutviklingen og særlig “LT-gryta”
De færreste bedrifter kan vise til et kundeblad med så lang
fartstid som LT Nytt. Første faste utgave kom ut for 47 år
siden – i 1965. Her ble bla nybygget i Persveien presentert. I
de påfølgernde utgavene fokuseres det bla på gårdstanker og
transporttanker.

Med nyervervede ingeniør- og produksjonsressurser,
får Landteknikk kapasitet til egen produktutvikling.
Og det var naturlig å starte med en “særnorsk” produksjonsprosess; brunostkoking. Første og viktigste
resultatet av dette utviklingsarbeidet var “LT-Gryta”
– et koke/vakuumapparat som kunne inndampe opp
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LT-Gryta produseres ved Landteknikks verksted på Ulven. Etter hvert økte etterspørselen slik at produksjonen ble overført til
Hamar Jernstøperi, som leverte de fleste gryter. Gryta finner du enda i bruk den dag i dag!

til 4 tonn vann i timen og øke tørrstoffet til ca 60%. Det
første eksemplaret av LT-Gryta ble installert på Gausdal Meieri i 1952.
Gryta ble en umiddelbar suksess. og snart var man
oppe i ordrer på over 20 gryter. Kapasiteten på verkstedet var ikke god nok for en så stor produksjon ved siden
av annet presserende arbeid. Produksjonen ble derfor
overført til Hamar Jernstøperi, som leverte de fleste
gryter. Gryta finner du i bruk den dag i dag. I samarbeide med et amerikansk firma utviklet også Landteknikk
et vakuumkammeranlegg for tørrmelkproduksjon.

Fra innkjøpslag til prosjektleverandør
En trend har vært gjennomgående i hele Landteknikks
levetid; Antall anlegg i næringsmiddelindustrien har gått
ned og anleggene har blitt større for å oppnå stordriftsfordeler. Denne “naturloven” har dannet grunnlaget for
det meste av Landteknikks tekniske virksomhet. I tidsperioden 1951-60 ble det i Norge bygd mer enn 50 nye
meierianlegg eller mer enn 5 meierier i gjennomsnitt pr.
år. Da denne voldsomme byggeperioden var over, gikk
man inn i en litt roligere tiårsperiode – i perioden 196170 ble det bygd gjennomsnittlig 2 1/2 meieri pr. år.
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En tilsvarende utbygging skjedde også innen kjøttindustrien og grøntindustrien. Landteknikk har etter
hvert en rekke av de mest interessante agenturene for
disse markedene, og går inn i en periode med voldsom
vekst og utvikling. Fra å være en utstyrs- og maskinleverandør utvikler nå Landteknikk seg til en prosessleverandør med sterke ingeniørmiljøer for både meieri-,
kjøtt- og grøntindustrien. Samtidig skjer en stor utbygging av kjøle- og fryseanlegg i næringsmiddelindustrien, noe som gjør at en egen kjøleavdeling ble opprettet
og får stort gjennomslag i markedet. I 1970 har Landteknikk vokst til 275 ansatte, og er godt etablert som et
ledende fagmiljø for norsk næringsmiddelindustri.

Gårdstankssystemet og “melkeveien” i norge
Den første gårdstanken som ble testet ut i Norge
var produsert ved verkstedet på Ulven og tatt i bruk i
1959 ved Hol gård i Hedmark. I 1963 ble det innledet
et samarbeide med erkekonkurrenten Bergs Maskin.
Dette resulterte i at Landteknikk kunne levere de 63
første serieproduserte norske vakuum gårdstankene til
Hedmark Melkeleverandørforretnning.
Selv om man hadde tekniske utfordringer i begynnelsen

(En oppbragt melkeleverandør meldte at
den eneste måten å få vakuum på tanken
var “å sette kjerringa på lokket.”), opparbeidet Bergs/Landteknikks gårdstanker
seg raskt et rennome for driftssikkerhet
og kvalitet. Ut over 60 tallet eksploderte etterspørselen etter gårdstanker og
utfordringen var å utvikle produksjonskapasiteten raskt nok. Siden 1963 har vi
produsert ca 42 000 gårdstanker. og på
denne måten bidratt sterkt til utviklingen
av gårdstanksystemet i Norge.
Samtidig er mer enn er enn 800 transGårdstank nr 30 000 ble produsert i 1980. Her en stolt gjeng som poserer
portttanker for melk produsert og levert
med “jubileeumstanken”
– noe som har gjort oss til en betydelig
aktør på de første etappene av den kjøDe første årene etter oppkjøpet opererte Bergs maslekjeden som kalles “den norske melkeveien”, og som
kin som et frittstående selskap, men ble i 1974 innfubringer melken fra gårdbruker til forbruker.
sjonert i Landteknikk. I 1990 blir produksjonsdelen i

Bergs maskin – Landteknikk Fabrikk
Gårdstankproduksjonen starter et samarbeide som
gjør at Landteknikk kjøper Bergs Maskin A/S i årsskiftet 1968/69. Bergs Maskin hadde vært Landteknikks
hardeste konkurrent med bla A.P.V., Westfalia og Sabroe
i sin produktportefølje. Selskapet hadde også betydelig
egenproduksjon, og deres BM Ystekar hadde en betydelig posisjon i markedet. Bedriften har lange tradisjoner,
og historien kan føres tilbake til 1900 da Eriksens Mek.
Verksted ble etablert på Bakklandet i Trondheim.

Trondheim skilt ut som et frittstående selskap – Landteknikk Fabrikk. I 2007 flytter selskapet fra Ladeveien
i Trondheim til Heimdal. Viktigste produkter er ennå
gårdstanker og transporttanker.

Ut i verden – ansjos, wiskey og melk
Fra slutten av 60-tallet hadde Landteknikk en betydelig
utenlandsaktivitet, med en rekke prosjekter på ulike
steder på kloden. En rekke inndampere til fiskeindiustrien i Peru (66-71), et stort fryselager til Irland (76)
og et fiskeforedlingsanlegg til Vietnam (1976) var blant

Siden 1963 har vi produsert ca 42 000 gårdstanker. og levert mer enn 800 transportttanker for melk – noe som har gjort oss til en
betydelig aktør på de første etappene av den langstrakte og krevende kjølekjeden som kalles “den norske melkeveien”. (Foto TINE)
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Landteknikk var tidlig ute med å tilby prosesstyringsløsninger til sine kunder. Bildet over viser et Alert 500 anlegg installert på
Frya. Noen av disse anleggene har hatt en drifttstid på opp til 30 år – en evighet i automasjonssammenheng.

de største prosjektene. Også skotske destillerier fikk
levert inndampere fra fabrikken på Lade – bla ikke
ukjente Bell har hatt glede av trøndersk teknologi.
Landteknikk Fabrikk hadde en årelang eksport av
gårdstanker til Finland og en rekke andre land, og leverte
200 gårdstanker til Zimbabwe så sent som i 1988.
I september 1973 sendte Landteknikk ut følgende pressemelding som kom meget overraskende på de fleste:
“En norsk gruppe med Landteknikk som generalentreprenør har fått leveransen av et 100 millioners meierianlegg til Polen.” Prosjektet gikk ut på å bygge ett nøkkelferdig meieri i Warzawa  med en kapasitet på 600.000
liter melk pr. dag. Det var et meget stort meierianlegg,
selv i internasjonal målestokk. Totalverdien – mer enn
100 millioner var et svimlende beløp den gang, og
enkelte var nok bekymret for at Landteknikk hadde tatt
seg vann over hodet. Landteknikk gjennomførte imidlertid dette prodjektet med heder, og anlegget ble offisielt
åpnet av industriminister Bjartmar Gjerde i 1976.

Fra vekst til omstilling
I 1977 hadde Landteknikk 544 ansatte – et resultat av
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mange års høy prosjektaktivitet både innnelands og på
eksportmarkedet. Nå gikk imidlertid næringsmiddelindustrien inn i en fase som mer ble preget av stabilisering og strukturrasjonalisering enn vekst. For Landteknikk betød dette omstilling og behov for effektivisering i
et marked som gradvis ble redusert.
Denne utviklingen toppet seg i 1986, hvor selskapet
var svært nær konkurs. Antall ansatte ble redusert
med nesten 100 dette året, og kuldeavdelingen (gikk til
Sabroe Kulde) og vektavdelingen (ble til Toledo Norge)
ble avviklet.
Med 287 ansatte fortsatte et mer effektivt Landteknikk
under ledelse av adm dir Jan Ove Holmen. Allerede i
1987 kom selskapet ut med et plussresultat etter et tap
på ca 11 mill året før. Siden denne gangen har bedriften
alltid produsert positive resultater.

Jakten på stordriftsfordeler
90- tallet var preget av flere store prosjektleveranser,
både til meieriindustrien, kjøttindustrien, farmasi og
drikkevareindustrien. Mens drivkraften bak de tidligere års utvikling hadde vært vekst, er det nå jakten på
effektiviseringsgevinster i form av høyere automasjons-

grad og anleggskonsentrasjon som er viktigste driver.
Med stadig større, kompliserte og sammensatte produksjonsanlegg blir det også viktig med leverandører
som har tverrfaglig kunnskap og evne til å se “de store
sammenhengene”. Nettopp kombinasjonen av næringsmiddelteknisk kompetanse, med automasjonsteknisk og prosessteknisk kompetanse gir oss en styrke
i et marked som leter etter stordrifts- og effektiviseringsgevinster.
Vi har lenge representert det klart største norske
fagmiljø innen prosessteknologi til næringsmiddelindustrien. Denne kompetansen har vi videreutviklet
de siste årene, bla ved å knytte til oss selskaper med
spisskompetanse innen områder vi tror blir viktige i
årene som kommer. Stikkord her er automatisering og
robotisering, internlogistikk og miljøteknologi.

Kunnskapsrik «storfamilie»
Når vi i år feirer 75 års jubileum er «storfamilien» større enn noen gang. Sammen med våre hel- og deleide
selskaper kan vi nå tilby et spekter av produkter og
tjenester som er unikt. Den omstillingen som skjer i
norsk næringsmiddelindustri vil kreve nye løsninger.
Her vet vi at vi kan bidra, i form av et betydelig internasjonalt leverandørnettverk, prosessteknisk kompetanse
og kunnskap om norsk næringsmiddelindustri.

Når vi i år feirer 75 års jubileum er «storfamilien» større enn
noen gang. Sammen med våre hel- og deleide selskaper kan
vi nå tilby et spekter av produkter og tjenester som er unikt.

Å videreutvikle våre fagmiljøer er derfor viktigere enn
noen gang. Lykkes vi, vil vi også i årene som kommer
flytte noen grenser!

Lett på foten med nye pausesko
Vi tilbyr nå en ny serie pausesko , som er usedvanlig
lette og behagelige på foten, i tillegg til at de har god
lufting. Disse skoene er laget av et superlett materiale
(EVA) noe du virkelig merker når du tar dem i bruk.
Skoene er også meget konkurransedyktige på pris!
Vi lagerfører skoene i alle standard størrelser og tilbyr
to farger; olivengrønn og mellomblå.
Kontakt oss for mer informasjon!
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Vi ønsker velkommen
– nye medarbeidere i Skala gruppen

I selskapene i Skala finner du medarbeidere med bred og variert bakgrunn.
Næringsmiddelteknologi, prosessengineering, automasjon, fabrikasjon og
robotteknologi utgjør de største fagmiljøene. Men vi har også fagspesialister
innen hygiene, maskinbygging, visionteknologi og miljøteknikk.
Vil du delta i et spennende, variert og uformelt fagmiljø? Ta kontakt!

Henning Sørensen (1965) er
ansatt som salgssjef med
ansvar for salgsvirksomhet
i region øst. Henning tar
over etterJan Erik Holth
som vil gå av med pensjon
31. oktober i år.
Med Henning får vi en
medarbeider med mer enn
20 års fartstid fra salg og
prosjektledelse til internasjonal næringsmiddelindustri.
Blant annet har han i en årrekke jobbet med prosjektering og prosjektledelse i GEA Liquid mot bryggeri- og
meieriindustrien.
Fra 2000 og fram til i dag har Henning jobbet i Alfa Laval
innenfor forretningsområdet bryggeri.

Trine Lise Knutsen (1964)
er ansatt som ny HR-sjef,
og vil bla ha ansvaret for
å lede utviklingen av hele
Skala gruppens organisasjon og HR-strategi.
Trine Lise er utdannet siviløkonom med solid lederkompetanse etter mange
års erfaring i strategisk- og
operasjonell personalledelse samt organisasjonsutvikling i privat og offentlig sektor.
Siden 2001 har Trine Lise jobbet i Scandinavian Design
Group som strategisk rådgiver og HR-sjef.
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Uffe Mortensen (1958) er
ansatt som prosjektingeniør i Skala Prosessteknikk.
Han er utdannet meierist
og har lang erfaring fra en
rekke produksjonsanlegg
i Danmark. Uffe har også
internasjonal prosjekterfaring fra en rekke land i
Europa og Asia. I Norge har
han bla arbeidet som produksjonssjef for CuraMed AS og Axellus samt arbeidet
som konsulent i meieriproduksjon i ScanMilk AS.

Glenn Holid, (1973) har
nylig startet opp som ny
salgssjef i Skala Foodtech
(BM Food Tech). Glenn har
mer enn 15 års erfaring fra
industrien. I ti år arbeidet
Glenn med teknisk salg og
og applikasjonsutvikling i
SEW-Eurodrive. De siste
årene har han arbeidet
med prosjektsalg og prosjektsalgsledelse i Bosch
Rexroth. Glenn har teknisk bakgrunn og utdannelse
innen elektroteknikk og elektronikk.

Kjetil Lande Bunæs (1976) er
ansatt som prosjekt/salgsingeniør i Skala Prosessteknikk, Fôravdelingen.
Kjetil har tidligere vært
ansatt i Norsk Fôrteknologi og har også arbeidet
som innleid konsulent på
”Thorshøvdi prosjektet”
(fabrikksskip for krill).
Kjetil er maskiningeniør av
utdannelse.

Vi leverer kunnskap og løsninger til norsk næringsmiddelindustri, og målet er å
gjøre våre kunder enda mer konkurransedyktige.
Ved å kombinere et omfattende internasjonalt leverandørnettverk med betydelig
egenkompetanse, skal vi tilby løsninger basert på den beste teknologien som er
tilgjengelig, tilpasset norske forhold.
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Nedre Kalbakkvei 88, Kalbakken.
Postboks 83 Økern 0508 Oslo
Tlf.: 23 05 28 00 Telefax 23 05 28 01
www.skala.no

