
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 
DLA PRZEMYSŁU



WZMACNIAMY KONKUREN- 
CYJNOŚĆ KLIENTÓW
Firma Scanvaegt Systems to więcej niż tylko czołowy producent i dostawca zaawan-
sowanych technologicznie konstrukcji i rozwiązań w zakresie ważenia, etykietowania 
i pakowania oraz powiązanych z nimi systemów informatycznych i rozwiązań  
zapewniających identyfikowalność. Scanvaegt Systems to przede wszystkim solidny 
partner, przyczyniający się do zwiększenia konkurencyjności i zysków klientów. Firma 
stawia do ich dyspozycji specjalistów w swojej branży, doskonale orientujących się, 
które rozwiązania najskuteczniej mogą wesprzeć daną działalność.

Ponad 80 lat współpracy z klientami o dalekowzrocznej strategii
Od samego początku w roku 1932 Scanvaegt Systems jest innowacyjnym i wizjonerskim  
przedsiębiorstwem. Firma w decydujący sposób przyczyniła się do usprawnienia i efektywizacji 
działalności swoich klientów. Dzięki ścisłej, inspirującej współpracy z szeregiem sektorów  
przemysłu firma już od lat odgrywa znaczącą rolę w rozwoju technologicznym swojej branży.

Silny zespół obsługi i pomocy technicznej
Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedynczy, wolnostojący produkt, czy o kompletny, gotowy 
do wykorzystania system, klient otrzymuje rozwiązanie, które rok po roku będzie funkcjonowało 
bez zarzutu. Jednak nawet najlepsze rozwiązania wymagają serwisowania i konserwacji. Dlatego 
zapewniamy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie serwisu i pomocy technicznej. 
Dysponujemy dużym zespołem 75 kompetentnych techników i specjalistów. Dzięki sieci  
lokalnych oddziałów możemy zagwarantować krótki czas reakcji.

Wszechstronny partner
Globalna rzeczywistość oferuje przodującym firmom bogate możliwości rozwojowe. Z rozwojem 
wiąże się też jednak szereg wyzwań. Są to m.in. wymogi i ograniczenia stawiane przez zarówno 
UE, jak i władze lokalne, a także konkurencja z krajów o niższym poziomie kosztów. Nawiązując 
współpracę ze Scanvaegt Systems Twoja firma zyska partnera, który wesprze Twoją działalność 
zarówno pod kątem technologicznym, jak i informacyjnym.

Scanvaegt Systems A/S zatrudnia 

ok. 200 osób. Główna siedziba 

firmy mieści się w duńskim 

mieście Aarhus. Firma posiada 

sieć sprzedażową i serwisową w 

Danii, filie w Norwegii, Szwecji, 

Polsce i w Niemczech, a także 

dystrybutorów w szeregu innych 

krajów.
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INNOWACYJNOŚĆ
MAMY W DNA
Chociaż Scanvaegt Systems jest firmą o długiej już historii, dzisiaj jest zapatrzona w 
przyszłość jak nigdy dotąd. Nasza kultura przedsiębiorczości i zapał twórczy mają się 
w najlepsze. Dużo inwestujemy w rozwój nowych produktów i obszarów działalności. 
Specjaliści Scanvaegt Systems opracowują w dziale rozwoju nowe rentowne  
rozwiązania – z korzyścią dla naszych klientów.

Doświadczeni pracownicy działu rozwoju i eksperci ds. procesów 
W naszym dziale rozwoju pracują doświadczeni specjaliści o wieloletnim stażu, dogłębnie  
rozumiejący specyfikę działalności klientów. Dysponują oni wiedzą i kompetencjami istotnymi nie 
tylko w procesie rozwoju produktów, lecz również w bieżącym dialogu prowadzonym z klientami. 
Na poziomie globalnym dobrze orientują się w najnowszych postępach w branży, są też w stałym 
kontakcie z władzami w kwestii ew. wymagań, które w przyszłości mogą mieć znaczenie dla 
naszych klientów.

Szeroki wachlarz kompetencji
Jednym z ważnych atutów firmy Scanvaegt Systems jest szeroki zakres jej kompetencji. Dobrym 
przykładem jest dział IT. Dzięki naszym autorskim systemom informatycznym do sterowania  
produkcją, rejestracji, kontroli, śledzenia, wysyłania, raportowania i szeregu dalszych zadań  
codzienna praca naszych klientów stała się łatwiejsza, a ich konkurencyjność znacznie wzrosła. 
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Często opracowujemy rozwiązania  
programistyczne z myślą o specyficznych potrzebach i życzeniach konkretnego użytkownika.

Dzięki innowatorskiemu 

myśleniu i odwadze wybierania 

nowych dróg Scanvaegt  

Systems jest firmą wiodącą w 

wielu sektorach przemysłu.
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SYNERGIA OBSZARÓW 
NASZEJ DZIAŁALNOŚCI
Firma Scanvaegt Systems jest wiodącym producentem i dostawcą rozwiązań dla 
branż spożywczej, transportowej, energetycznej, środowiskowej, rolniczej, medycznej, 
elektronicznej, tekstylnej, dla handlu detalicznego itd. 
Współpraca z tak bardzo różnymi branżami wzmacnia nasz dział rozwoju produktów 
i daje nam wyjątkowe kompetencje i doświadczenie – z czego oczywiście korzystają 
nasi klienci.

Od 0,01 mg do 150 ton
Wagi przemysłowe o tolerancji zaledwie 0,01 mg, wagi pomostowe ważące obiekty do 150 ton 
kompletne, gotowe do wdrożenia systemy dla branży spożywczej, rozwiązania dla punków  
przyjmujących złom, żelazo i metale, aplikatory etykiet, wagi kontrolne – wymieniać możemy  
długo. Scanvaegt Systems to dziś bardzo znaczące przedsiębiorstwo oferujące solidne  
rozwiązania i zaspokajające cały wachlarz potrzeb.

Nowe obszary działalności na horyzoncie
Scanvaegt Systems to prężne przedsiębiorstwo o długoterminowych wizjach. Z naszych  
wyjątkowych kompetencji skorzysta w przyszłości jeszcze więcej branż. 
Dzięki efektowi synergii różnych obszarów naszej działalności nieustannie mamy nowe pomysły i 
zyskujemy inspirację do tworzenia nowych produktów i rozwiązań, które potem dostosowujemy 
do potrzeb indywidualnych branż i klientów.

SYSTEMOWE
ROZWIĄZANIA

DLA PRZEMYSŁU
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SERWISOWANIE 
I POMOC TECHNICZNA

              WAGI POMOSTOWE 
          I SYSTEMY PRZEJAZDOWE

Doświadczenie wyniesione  

z wielu gałęzi przemysłu daje 

nam wyjątkową przewagę 

konkurencyjną.



Konkurencja w branży jest ogromna. Dlatego wydajne przepływy pracy i nowoczesna 
technologia to jedyna droga do wzrostu i rozwoju. Scanvaegt Systems to jeden z 
najbardziej doświadczonych partnerów w branży. Firma ma w ofercie szereg  
zaawansowanych rozwiązań usprawniających codzienną działalność i zwiększających 
zyskowność przedsiębiorstw przemysłowych w wielu krajach.  
Niezależnie od tego, czy potrzebne jest mniejsze, autonomiczne rozwiązanie, czy 
większy system, współpraca z firmą Scanvaegt Systems jest właściwym sposobem 
zwiększenia wydajności i uzyskania nowych możliwości biznesowych.

EFEKTYWNE ROZWIĄZANIA 
DLA PRZEMYSŁU
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Szeroki asortyment wag i rozwiązań w zakresie ważenia
Firma Scanvaegt Systems oferuje wagi i rozwiązania w zakresie ważenia zwiększające 
jakość produktu, podnoszące wydajność i pracy i generujące większy zysk. W naszym 
bogatym asortymencie znaleźć można między innymi wagi stołowe i podłogowe, wagi 
do transporterów podwieszanych, wagi paletowe i przepływowe, dynamiczne systemy 
ważenia, wagi kontrolne i kombinacyjne, komputery przemysłowe, wskaźniki masy. 
Oferujemy rozwiązania w zakresie odważania porcji, ważenia kontrolnego, dozowania, 
ważenia w warunkach stałego przepływu, kontroli wydajności oraz liczenia sztuk. Dzięki 
bogatej gamie naszych produktów jesteśmy w stanie zapewnić właściwe rozwiązanie 
wielu klientom przemysłowym.

Szybkie i wydajne etykietowanie
Firma Scanvaegt Systems oferuje zarówno pojedyncze urządzenia, jak i kompletne linie 
do aplikowania etykiet oraz informacji o masie i cenach na produkty spożywcze,  
jednostkowe, kartony oraz palety. Nasz bogaty asortyment obejmuje między innymi 
automatyczne systemy do dynamicznego ważenia oraz do drukowania i aplikowania 
etykiet produktów (aplikatory i drukarki etykiet). Rozwiązana mogą obsługiwać kontrolę 
kodów kreskowych, masy, danych zamówienia, etykiet plombujących itd.

Porcjowanie
Rozwiązania firmy Scanvaegt Systems w zakresie porcjowania obejmują zestawy do  
sortowania wg masy, wagi wielogłowicowe, wagi koszowe oraz systemy dozujące. 
Urządzenia mogą porcjować i dozować zarówno pojedyncze produkty, jak i produkty 
podawane w sposób ciągły. Porcjowanie charakteryzuje się dużą precyzją i gwarantuje 
maksymalne wykorzystanie surowca.

WAŻENIE, ETYKIETOWANIE 
I PORCJOWANIE
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Firma Scanvaegt Systems jest 

dostawcą rozwiązań w zakresie 

ważenia, etykietowania i  

pakowania dla szeregu  

sektorów przemysłu.



Własna drukarnia etykiet
Dzięki własnej drukarni etykiet możemy zapewnić klientom wszelkie potrzebne im 
etykiety – zarówno wielokolorowe etykiety sprzedażowe (w tym z farbami metalowymi, 
złotymi, srebrnymi), jak i etykiety o indywidualnym projekcie, z logo i zdjęciami, etykiety 
termiczne i termotransferowe, etykiety ofertowe, etykiety bez papieru nośnego, etykiety 
drukowane na przezroczystych materiałach, neutralne i białe etykiety do znakowania 
towarów, kartonów lub palet i wiele innych typów.

Systemy informatyczne i zbieranie danych
Firma Scanvaegt Systems rozwija skalowalne systemy informatyczne z modułami m.in. 
do etykietowania, projektowania etykiet, zarządzania zamówieniami i strukturą produkcji, 
zapewniania identyfikowalności, sterowania partiami oraz obsługi magazynu i wysyłek. 
Pakiety oprogramowania dostępne są jako osobne programy lub jako zintegrowane  
systemy współpracujące z rozwiązaniami ERP klienta i z oprogramowaniem innych  
producentów. Firma Scanvaegt Systems oferuje wyjątkowe rozwiązania w zakresie  
zbierania danych, bieżącej kontroli oraz sterowania przepływem towarów; umożliwia 
także integrację z liniami ważącymi, pakującymi oraz etykietującymi.

Kontrola
Firma Scanvaegt Systems ma kompletny program produktów do nadzoru i kontroli  
szeregu parametrów takich jak m.in. masa, objętość, metalowe zanieczyszczenia, treść i 
umiejscowienie etykiet oraz kody kreskowe. Funkcje te są realizowane przez takie  
urządzenia, jak wagi kontrole, wykrywacze metalu, systemy kontroli wizyjnej oraz  
rentgenowskiej.
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SYSTEMY INFORMATYCZNE,  
KONTROLNE I ETYKIETUJĄCE



BEZ STRESU DZIĘKI  
UMOWIE SERWISOWEJ
W przemyśle praca trwa od rana do wieczora. Zastosowane rozwiązania techniczne mają 
decydujące znaczenie dla ciągłości produkcji. Przestoje mogą oznaczać zmniejszenie 
obrotów i ostatecznie nawet utratę klientów. 
Dlatego firma Scanvaegt Systems zapewnia kompleksowe usługi serwisowe oraz pomoc 
techniczną – niezależnie od lokalizacji klienta. W razie awarii nasi specjaliści szybko  
znajdą się na miejscu, gdyż wyruszają z lokalnych centrów serwisowych. 
Dział serwisowania zatrudnia ponad techników i specjalistów zapewniających serwis 
albo na miejscu u klienta, albo oferujących pomoc zdalnie. 
Nasze umowy serwisowe układamy z jednego lub kilku modułów, w zależności od  
życzeń klienta i warunków produkcji. Moduły obejmują zarówno sprzęt i  
oprogramowanie, jak i takie zadania, jak kalibracja.
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Scanvaegt Systems Sp. z o.o  •  ul. Chorwacka 10  •  70-841 Szczecin  •  Polska  •  info@scanvaegt.pl  •  Tel. +48 8814 20574
www.scanvaegt.pl

NOWATORSTWO

PERFEKCJA

OFERTA INDYWIDUALNA

Scanvaegt Systems to innowacyjna firma, na bieżąco tworząca nowe rozwiązania i systemy,  
podnoszące wydajność i konkurencyjność klientów.

Rozwiązania firmy Scanvaegt Systems zostały zaprojektowane tak, aby perfekcyjnie działać dzień po dniu, rok po roku.  
Za ich konserwację odpowiada jeden z najlepszych na rynku zespołów serwisantów.

Rozwiązania i systemy firmy Scanvaegt Systems można dopasować do  
indywidualnych potrzeb i życzeń konkretnych klientów.


