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Per Ivars siste leder i Skala
Nye smakstrender
ChaineXtend – tunika og armbeskytter i ett
Norfersk – helt rått!
Utvider samarbeidet med brüel
Fra produksjon til ferdig pall - materialhåndering
LTLine Pasteurskriver – basert på TINE ”Hygienisk Standard”
OXOID produkttester og Agar
28 000 wienerpølser i timen med robot
MilkoScan FT1 analyseinstrument for meieriprodukter
For de største vaskejobbene
En verdifull utveksling - Fusion plateapparat med nye muligheter
CO2 som kjølemedium - gode erfaringer på Tunga
Ta det med deg – migrering av LTLINE fra SattLine til ABB 800xA
Foamico – ny partner på skumvask
Et sterkere og mer fleksibelt veggoppheng fra Vikan
Hege Sverreson konstituert som leder i Skala
Vi ønsker velkommen
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Forvalter viktige verdier
– Jeg takker for meg etter en
svært interessant tid i Skala.
– Etter fem år som leder i Skala går nå veien videre til
nye oppgaver i TINE. Denne utgaven av Skala Nytt går
faktisk i trykken rett etter min siste arbeidsdag i Skala,
så dette blir en hilsen i ”siste liten”.
Tiden i Skala har vært en lærerik tid hvor jeg har blitt
kjent med en sammensatt og dynamisk industri med
stor fagkunnskap og -stolthet. Norsk matindustri forvalter store verdier på flere måter enn de rent økonomiske
og jeg har fått stor respekt for den innsatsen som gjøres
av mange dyktige medarbeidere i industrien.
Som teknologisk tyngdepunkt for norsk matindustri,
fyller også Skala gruppen en viktig rolle, ved å tilby teknologi og løsninger som sikrer en mest mulig
effektiv, trygg og variert matproduksjon. Noe av det
mest spennende som har skjedd i Skala de siste årene
er hvordan vi ved å knytte til oss nye fagmiljøer, har
gjort vår kompetanse enda bredere og mer relevant for
norsk matindustri.
Skala gruppen består i dag av ni selskaper, hvor fem av
disse er samlet under vårt felles familienavn – Skala.
Sammen representerer disse en unik ressurs hvor vi i
stadig større grad utnytter vår tverrfaglige kunnskap til
å lage gode og helhetlige løsninger for våre kunder.
Vi arbeider enda med å utvikle og synliggjøre dette
fellesskapet, og bli bedre kjent hverandres produkter og
muligheter. Men vi har allerede mange og gode eksempler på at det vi kan tilby sammen, betyr bedre løsninger
og en enklere prosjektgjennomføring for våre kunder.
Som bidragsyter i det verdiskapningsarbeidet som
skjer i norsk matindustri, er jeg overbevist om at Skala
vil ha en viktig rolle også i fremtiden. For egen del skal
det bli spennende å følge med på dette fra et annet
ståsted i norsk matindustri.
Til sist vil jeg benytte anledningen til å takke for en
utfordrende og lærerik tid sammen med hyggelige
kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere jeg
har møtt i min tid i Skala. Og ikke minst – takk til mine
mange dyktige og positive kollegaer som har gjort de
siste fem årene til en så spennende og fin tid.
Lykke til videre!

Per Ivar Berg
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NORFERSK
– helt rått!

Norfersk er resultatet av et unikt samarbeide mellom NorgesGruppen og
Nortura, og skal forsyne butikkene i Meny, Kiwi og Spar med ferske produkter
som kjøttdeig, koteletter, biffer, fileter og andre kjøttprodukter. Produksjonen
vil utgjøre en totalverdi på godt over 1 milliard når anlegget er i full drift. Skala
Foodtech har vært sentral prosessleverandør.
Norfersks nye prosessanlegg på
Hærland kombinerer moderne
produksjonssystemer, avansert
datateknologi og dyktige fagfolk for
å levere et best mulig produkt til
Norgesgruppens butikker.
Skala Foodtech har vært sentral

leverandør av prosesslinjer og
kassehåndteringssystemer, og har
samarbeidet tett med Norfersk
under utviklingen av anlegget. Mer
enn 30 fullastede trailere med utstyr og maskiner har svingt opp og
blitt lastet av foran nyanlegget i løpet
av byggeperioden!

Samspill og effektivitet
Produksjonen ved Norfersk omfatter et stort antall produktvarianter,
alltid ferske og alltid med sikte på
høyest mulig kvalitet.
– For oss har derfor fokus vært på
omstillingsevne, høy gjennomløpshastighet, produktkvalitet og hygiene
når vi planla dette anlegget, forteller
driftsjef Thomas Johnsen.
Anlegget består bla av to linjer
for kjøtt-/hamburgerdeig, med
kapasitet opp til 5 tonn/time. Fire
slicelinjer håndterer produkter

som koteletter og biffer, og i tillegg
finnes avdeling for stykningsdeler og
fileter. Distribusjonen foregår i NLP
kasser (Norsk Lastbærer Pool), og
anlegget som sørger for kassehåndtering og vask har Skala Foodtech
levert i samarbeide med brüel.
– Mye og komplisert teknologi skal
spille på lag med mennesker, mener Johnsen. – Å få et mest mulig
effektivt samspill mellom de ulike
systemene har derfor vært en sentral utfordring for oss og leverandørene som har vært involvert.

Til tross for mye og avansert teknikk krever fortsatt naturlige råvarer mennesklig innsats. Det har derfor lagt stor vekt på best mulig
ergonomi og gode grensesnitt mellom teknologi og mennesker ved utforming av anlegget.
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Norfersk er et heleid datterselskap av Nortura. Det nye anlegget skal bearbeide 13 millioner kilo kjøtt i året, til en årlig verdi på ca 1 mrd kroner. Skala har
vært sentral leverandør av prosesslinjer og kassehåndteringssystemer, samt
systemer for soneinndeling, adgangskontroll og personalhygiene til nyanlegget.
Høyt automatiserte prosesslinjer
Skala Foodtech har hatt totalansvaret for prosesslinjene som representerer noe av den mest moderne
teknologien som er tilgjengelig i dag.
Det produseres etter ordre, og
avansert prosesstyring kreves for å
sikre at rett produkt finner veien fra
råvarelager til riktig kasse.
De to kjøttdeiglinjene starter opp
der råvarene ankommer i ”Big Box”
før de går til kvern eller direkte i
blander. Kverner og blandere er fra
Karl Schnell og kombinerer avanserte styringssystemer med enkel
betjening og skånsom produkthåndtering.
Fra standardiseringslinje går
kjøttdeigen automatisk til vakuumfyller, kontrollveiing, etikettering
og gruppering i NLP kasser, som
stables før de transporteres via heis
til distribusjonslageret høyere opp
i anlegget. Hele produksjonsprosessen foregår helautomatisk uten
manuell håndtering.

Å unngå kroker som smuss kan gjemme seg i, sikre avrenning ved vask (mest mulig skrå flater) og benytte overflater som er lett å holde ren er her viktige stikkord
ved planleggingen av anlegget. Foto: Øyvind Haug.

Slicelinjene starter med skallfrysing
av nedkjølt kjøtt for å sikre redusert svinn og kvalitet på det ferdig
slicede produktet. Etter slicing kan
produktene legges automatisk eller
manuelt i skål.
Herfra går produktene igjennom
samme gruppering/kassehåndteringprosess som i kjøttdeiglinjene.
I tillegg til disse to linjene er det en
manuell avdeling for biffer, fileter
mm. Her har Skala stått for leveransene av skjærebord i tillegg til
personlig verneutstyr, kniver og stål,
samt rengjøringsutstyr.

På personalsiden er hygienen ivaretatt igjennom konsekvent bruk av klare soneskiller, gode løsninger for personlig renhold og gjennomført bruk av arbeidstøy. På
dette området har Skala Prosessteknikk vært sentral samarbeidspartner.
Foto: Øyvind Haug.
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Det fullautomatiske håndteringsanlegget er levert av brüel og har en kapasitet på 4 500 kasser i timen, og hele systemet strekker seg
over 3 etasjer. Det er tilrettelagt for videre utbygging. Anlegget hos Norfersk er det første av sitt slag til å håndtere den nye typen NLP
bøylekasser, levert av Norsk Lastbærer Pool (NLP). Før kassene ankommer Norfersk er de vasket og håndtert på NLP´s vaskedepot i
et kassevaskeanlegg som også er levert av brüel.

Kassehåndtering og kassevask fra brüel
Det fullautomatiske håndteringsanlegget er levert av
brüel og har en kapasitet på 4500 kasser i timen, og
hele systemet strekker seg over 3 etasjer. Anlegget
hos Norfersk er det første av sitt slag til å håndtere den
nye typen NLP bøylekasser.
Etter depalletering avstables kassene og føres via
transportører til 5 automatiske pakkelinjer. Ved de manuelle pakkestasjonene ompakkes produkter fra andre
Nortura produksjonssteder fra ”Gilde” kasser til NLP
kasser. Ved de fullautomatiske pakkelinjene foregår
pakningen via pakkemaskiner.
Etter fylling etiketteres, veies og scannes kassene før
bøylene slås opp og kassene kan stables. Alle kasser
kjører så via elevatorer til 5. etasje, hvorfra all videre
distribusjon skjer.

Oppstart og videre vekst
– Fokus har helt klart vært på trygg mat, produktkvalitet og leveringssikkerhet ved oppstart av anlegget, forteller Thomas Johnsen. – Derfor har vi i første omgang
startet opp med leveranser til Meny, og vil i løpet av
2013 utvide leveransene til å omfatte også Kiwi og Spar
i NorgesGruppen.
– Vi kan glede oss over mange positive tilbakemeldinger
fra kundene så langt. Dette gjør oss trygge på at vi er på
rett vei, og at vi har et konsept markedet setter pris på. I
samarbeide med kjedene vil vi også arbeide aktivt med å
utvikle nye produktkonsepter som skal danne grunnlaget for videre suksess og utvikling!
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Det er også en manuell avdeling for biffer, fileter mm. Her har
Skala stått for leveransene av skjærebord i tillegg til personlig
verneutstyr, kniver og stål, samt rengjøringsutstyr.

I Skala gruppen finner du en rekke selskaper med betydelig spisskompetanse innen emballering, produkthåndtering og materialflyt. Sammen kan
vi tilby deg fullintegrerte løsninger som ivaretar hele
verdikjeden fra produsert vare til ferdig pall. Vi tar
oss av hele leveransen, og du får én partner uten
uklare grensesnitt å forholde deg til.

Slicer – slicer kjøtt både med
og uten ben og med eller uten
fastvekt. Kan også terne og
strimle kjøttet. Produktet porsjoneres og taklegges eller
shingle slices etter behov.

Traysealers, dyptrekkere og
posepakkere – sammen med
våre samarbeidspartnere kan
vi tilby et bredt spekter av
pakkeløsninger tilpasset ulike
produkter og behov.

Kartongve
tal og vert
Veiecelle før kartonering – vi
tilbyr valgfri veieløsning fra
flere ledende leveransdører.

Kartoneringsenhet - vi tilbyr
en hel serie av maskiner
designet for å samle, gruppere og pakke produkter i kartonger, på brett eller i andre
forpakninger.
Røntgen produktkontroll –
sjekker for fremmedlegemer i
produktet.

Fra produksjon til ferdig pall
– komplette løsninger for kjøttindustrien
Det er mange trinn i verdikjeden fra ferdig foredlet
produkt frem til varene er palletert eller på annen
måte klar for distribusjon. Disse trinnene omfatter
produktemballering, gruppering, kontroll, etikettering,
kartonering, kassehåndtering og -vask, interntransport
og palletering/klargjøring for frakt. Disse prosessene
er i høy grad avhengig av hverandre, noe som krever at
de enkelte elementer må samstemmes for å oppnå en
effektiv og velfungerende vareflyt.
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I Skala gruppen har vi arbeidet bevisst med å utvikle
kompetanse og løsninger som gjør oss i stand til å lage
helhetlige løsninger i fortsettelsen av produksjonsprosessen. Dette er en viktig grunn til at vi etter hvert er
blitt flere selskaper i ”familien”.
I dag består vi bla av Skala Robotech og Skala Maskon –
begge med ulik spisskompetanse innen robotsystemer,
materialhåndteringsløsninger og visionteknologi.

