
BROVÆGTSLØSNINGER & 
MOBILVEJESYSTEMER

PERFECTION

Scanvaegt Systems er en innovativ virksomhed, der løbende  
udvikler nye løsninger og systemer, der styrker vores kunders effektivitet  

og konkurenceevne.

Løsninger fra Scanvaegt Systems bliver skabt til at fungere 
perfekt dag efter dag, år efter år. 

Et af markedets bedste serviceteam står for vedligeholdelsen.

Løsninger og systemer fra Scanvaegt Systems kan skræddersys til den  
enkelte kundes individuelle behov og ønsker.



VI STYRKER DIN 
FORRETNING
Scanvaegt Systems er mere end blot en markedsledende producent og  

leverandør af high-tech koncepter og løsninger til vejning, etikettering, pakning, 

samt tilhørende IT-systemer og sporingsløsninger. Scanvaegt Systems er først 

og fremmest en stærk partner for dig, der ønsker at styrke din konkurrenceevne 

og øge din indtjening. Hos os møder du professionelle fagfolk, der kender din 

branche og ved hvilke løsninger, der styrker din forretning bedst. 

Mere end 80 års samarbejde med fremsynede kunder

Siden starten i 1932 har Scanvaegt Systems været en fremsynet og innovativ virksomhed, 

der på afgørende vis har bidraget til at gøre arbejdet lettere og mere effektivt for vores 

kunder. Gennem et tæt og inspirerende samarbejde med en lang række brancher har vi 

gennem årene spillet en betydelig rolle i den teknologiske udvikling.

Stærke service- og supportteam

Uanset om det drejer sig om et stand-alone produkt eller et komplet turnkeysystem får  

du en løsning, der er skabt til at fungere perfekt, år efter år. Men selv de bedste løsninger har 

brug for service og vedligeholdelse. Derfor stiller vi omfattende service- og supportfaciliteter 

til rådighed for vores kunder og et stort team på flere end 75 kompetente teknikere og  

specialister i lokale afdelinger sikrer kort responstid.

Den komplette samarbejdspartner

Den globale verden giver masser af vækstmuligheder for dygtige virksomheder. Men også 

udfordringer, herunder krav og restriktioner fra både EU og lokale myndigheder samt 

konkurrence fra lande med lavere omkostningsniveau. Ved et samarbejde med Scanvaegt 

Systems, får du en partner der både teknologisk og informationsmæssigt kan styrke din 

forretning!

Scanvaegt Systems beskæftiger 

ca. 200 medarbejdere og har 

hovedkontor beliggende i Århus, 

salgs- og servicenet i Danmark, 

datterselskaber i Norge, Sverige 

og Polen, afdeling i Tyskland  

samt forhandlere i en række

andre lande.
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INNOVATION ER EN DEL  
AF VORES DNA
Selv om Scanvagt Systems har rødder langt tilbage i tiden, er virksomheden i dag 

mere fremsynet end nogensinde før. Datidens iværksætterkultur og skabertrang 

trives i bedste velgående og store resourcer bliver brugt på udvikling af nye  

produkter og forretningsområder. Nu som før arbejder specialisterne i Scanvaegt 

Systems udviklingsafdeling målrettet på nye lønsomme løsninger til gavn for 

vores mange kunder.

Erfarne udviklingsfolk og proceseksperter

Vores udviklingsafdeling er præget af erfarne folk med årelang ansættelse i virksomheden  

og meget stor indsigt i kundernes forretning. Hver især har de en viden og kompetence,  

der ikke kun har betydning for vores produktudvikling, men også for den løbende dialog 

med kunderne. På globalt plan følger de nemlig med i de nyeste teknologiske landvindinger 

og er i kontinuerlig dialog med myndighederne om eventuelle krav, der fremadrettet kan  

få betydning for vores kunder.

En bred vifte af kompetencer

En af Scanvaegt Systems helt store forcer er alle de forskellige kompetencer virksomheden 

rummer. Et godt eksempel er på IT-området hvor egenudviklede IT-systemer til produktions-

styring, registrering, kontrol, sporing, ekspedition, indrapportering og mange andre opgaver 

dagligt letter hverdagen for vores kunder og styrker deres konkurrenceevne.

Da vi har stor fokus på hver enkelt kunde, udvikler vi ofte softwareløsninger, der målrettet 

matcher kundens specifikke ønsker og behov. 

Nytænkning og lysten 

til at gå nye veje har gjort 

Scanvaegt Systems til 

markedsleder på en lang 

række områder.
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SYNERGI MELLEM VORES 
FORRETNINGSOMRÅDER
Scanvaegt Systems er en førende producent og leverandør til blandt andet 

fødevareindustrien, transport-, energi- og miljøsektoren, landbruget, medicinal- 

industrien, elektronikbranchen, tekstilindustrien og dagligvarehandlen.  

Samarbejdet med så forskellige brancher styrker vores produktudvikling og giver 

os en enstående kompetence og erfaring til glæde for alle vores kunder.

Fra 0,01 milligram til 150 ton

Industrivægte med tolerancer ned til 0,01 milligram, brovægte der kan veje op til 150 ton, 

komplette turnkey-løsninger til fødevarebranchen, løsninger til modtagelse af skrot, jern og 

metaller, etiket-applikatorer, checkvejere – vi kunne blive ved. Scanvaegt Systems er i dag  

en markant virksomhed med stærke løsninger til vidt forskellige behov.

Nye forretningsområder på vej

Scanvaegt Systems er en solid virksomhed med store visioner for fremtiden, og vores unikke 

kompetencer vil i fremtiden komme endnu flere brancher til gavn.  

Synergieffekten mellem vores forskellige forretningsområder genererer løbende ideer og 

input til produktudvikling og løsninger, der efterfølgende bliver tilpasset de enkelte  

branchers og kunders specifikke behov.

 SYSTEM-
LØSNINGER TIL

INDUSTRIEN
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SYSTEMLØSNINGER TIL
DETAILBRANCHEN

BROVÆGTSLØSNINGER OG
MOBILVEJESYSTEMER

Erfaring fra en bred vifte af 

brancher giver os en helt unik 

konkurrencefordel i forhold 

til vores konkurrenter.
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Konkurrence og myndighedskrav skærpes konstant – derfor er effektive  

arbejdsgange og moderne teknologi vejen til vækst og udvikling.

Scanvaegt Systems er en af branchens mest erfarne samarbejdspartnere  

og leverer en række stærke branchespecifikke løsninger til vejning, registrering,  

data-opsamling og kontrol, der letter dagligdagen og øger lønsomheden  

for både privat og offentlige virksomheder. 

Hvad enten behovet er en enkeltstående løsning eller et større system,  

er et samarbejde med Scanvaegt Systems vejen til øget  

effektivitet og nye forretningsmuligheder.

EFFEKTIVE LØSNINGER 
OG SYSTEMER

Scanvaegt Systems designer 

og leverer komplette brovægts-

løsninger til vejning, registrering, 

dataopsamling og kontrol.

Løsninger der inkorporerer både 

hardware og it-systemer,  og  

løser branchespecifikke opgaver 

inden for forskellige industrier.



Brovægtsløsninger

Scanvaegt Systems designer og leverer komplette brovægtsløsninger til vejning, 

registrering, data-opsamling og kontrol, der bidrager til kvalitet, effektivitet og øget 

fortjeneste. 

Løsningerne består af brovægte, terminaler, trafikstyringssystemer, overvågnings-

udstyr samt it-systemer og er designet til at håndtere branchespecifikke opgaver  

inden for såvel miljø-sektor, genvindingsindustri, entreprenørbranchen, råstof- 

industri, genbrugspladser og landbruget.

Vores brovægtsprogram omfatter såvel fuldbetonbrovægte, stålbrovægte, støb-selv 

brovægte og flytbare brovægte.

Mobilvejesystemer

Scanvaegt Systems er leverandør af mobilvejesystemer til vejning, registrering  

og optimering af affaldsindsamling, hvilket hjælper renovationsselskaber til at øge  

effektiviteten og sikre korrekt grundlag for affaldstaksering og fakturering.

Det integrerede vejesystem håndterer både automatisk vejning og RFID-identifika-

tion af affaldsbeholdere, digitale kørelister samt elektronisk registrering og online- 

indrapportering til kontoret i realtid.

Automatiske vejesystemer og industrivægte

Scanvaegt Systems vægtprogram omfatter også automatiske vejesystemer som 

båndvægte, beholdervægte og doseringssystemer samt en lang række industri-

vægte der spænder fra store, robuste gulvvægte og pallevægte til små, præcise 

laboratorievægte.

VEJNING, REGISTRERING
OG DOSERING
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Scanvaegt Systems er

leverandør af løsninger til

vejning, registrering, 

identifikation, data-opsamling 

og styring til mange brancher.



Video-overvågning

Scanvaegt Systems har flere løsninger til effektiv video-overvågning, f.eks. netværks-

baseret kamera med højopløsning til aflæsning af såvel nummerplade som indhold i 

ladet på bilen, eller 360° dome-kamera, der kan fange alt i synsfeltet.

Kommunikation

Scanvaegt Systems har et stort program af kraftfulde data-terminaler og industri- 

computere til kommunikation og håndtering af data i forbindelse med brovægtsvej-

ning, data-registrering ved dosering, dataopsamling fra andet veje-udstyr, adgangs-

kontrol og automatisk identifikation. 

IT-SYSTEMER, STYRING  
OG OVERBLIK
IT-systemer 

ScanX.Net er et modul-opbygget, skalerbart it-system til håndtering og administra-

tion af brovægtsvejninger. Systemet har en række standardmoduler til bl.a. affalds-

registrering, indberetning, betaling, trafikstyring, identifikation, fakturaberegning og 

mange andre. ScanX.Net  kan også styre flere produktions- eller behandlingsanlæg 

med forskellige geografiske lokationer og opdele data fra de forskellige anlæg i 

samme database.

Trafikregulering

Scanvaegt Systems leverer flere systemer til trafikregulering ved til- og frakørsel på 

brovægten, bl.a. LED-baserede trafiklys med klare rød/grøn lyssignaler til hurtig og 

sikker styring af trafikken. I systemet indgår også driftsikre bom-anlæg, som kan styres 

fra vejeterminal eller vejerbod.
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FÅ TRYGHED MED EN 
SERVICEAFTALE
I industrien er der travlt fra morgen til aften og de teknologiske løsninger,

man omgiver sig med, er fundamentale for driften. Driftstop kan hurtigt koste

omsætning og i sidste ende kunder.

Defor stiller Scanvaegt Systems omfattende service- og supportfaciliteter til

rådighed for vores kunder, uanset hvor de befinder sig. Skulle der opstå fejl, er vi

hurtigt fremme, da vi rykker ud fra vores lokale servicecentre.

Serviceorganisation består af flere end 75 kompetente teknikere og specialister

der kan servicere dig, enten ved et besøg eller via remote online assistance.

Vores serviceaftaler sammensættes af ét eller flere moduler alt efter den enkelte

kundes produktionsforhold og ønsker. Modulerne omfatter såvel hardware og

software som kalibrering, hvor Scanvaegt Systems er akkrediteret af myndighederne

og godkendt af EU til verifikation af EU-godkendte vægte.
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Scanvaegt Systems A/S  •  Johann Gutenbergs Vej 5-9  •  8200 Århus N  •  Danmark  •  info@scanvaegt.dk  •  Tel. +45 8678 5500

scanvaegt.dk

INNOVATION

PERFECTION

DEDICATION

Scanvaegt Systems er en innovativ virksomhed, der løbende  

udvikler nye løsninger og systemer, der styrker vores kunders effektivitet  

og konkurenceevne.

Løsninger fra Scanvaegt Systems bliver skabt til at fungere 

perfekt dag efter dag, år efter år. 

Et af markedets bedste serviceteam står for vedligeholdelsen.

Løsninger og systemer fra Scanvaegt Systems kan skræddersys til den  

enkelte kundes individuelle behov og ønsker.


