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Hvem er vi? 

En del av de ansatte i 2012 foran vaksinemaskiner som ble sent til Skottland. 

Etablert 1991 med tilhold i i 
Stjørdal  

22 ansatte 

Prosjekterer og bygger 
automasjonssystemer og 
spesialmaskiner for bruk i 
industrien. 

Det legges stor vekt på utvikling 
av nye teknologier.  

Kundegrupper; plast, møbel, 
meieri, slakteri, oppdrett og 
mange flere. 

Omsetning på ca 40 mill 

Fra januar 2013 100% eid av 
Skala Prosessteknikk 
(Landteknikk) 



I 2008 startet vi med utvikling av singularisering for fisk til 
vaksineringsmaskin.  

 
 
 
 
 



Fortsatte med utvikling av automatisk vaksineringsmaskin med fokus 
på høy automasjonsgrad, servicevennlig og vaksinekvalitet. 

 
 
 
 
 



Kapasitetsmålsetting: 20.000 fisk/time innenfor gitte forutsetninger. 
Kvalitet på vaksinering, fiskevelferd og betjening/servicevennlighet. 
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Oppsummering så lang i vaksineringsprosjektet: 
  
Helautomatisk vaksinemaskin med kapasitet på 20.000 fisk/time innenfor gitte 
forutsetninger. 
 
Kvalitet på vaksinering, fiskevelferd og betjening/servicevennlighet. 
 
Kontinuerlig bedøver uten stopp for skifte av bedøvelsesvæske. 
 
Buffertank med innmatings skrue, automatisk vinge og skyveskott. 
 
Skrue utmating for løftehøyde, oppvåking. 
 
Fokus på hygieniske løsninger, HMS, høy automasjonsgrad, driftslogg, overvåking, 
enkel betjening, servicevennlighet.  
 
Flere funksjoner som bygger på teknologien som er utviklet i vaksineprosjektet vil 
komme.  
 
Takk for meg!   
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