
BROVEKTSLØSNINGER OG
MOBILVEIESYSTEMER

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 mer enn bare en markedsledende produsent og leverandør 

av high-tech konsepter og løsninger til veiiing, etikettering, pakking samt til-

hørende IT-systemer og sporingsløsninger. Scanvaegt Systems er først og fremst 

en sterk partner for deg, som ønsker å styrke din konkurranseevne og øke din 

inntjening. Hos oss treffer du profesjonelle fagfolk, som kjenner bransjen din og 

vet, hvilke løsninger, som best gavner din forretning.

Mer enn 80 års samarbeid med fremsynte kunder

Siden starten i 1932 har Scanvaegt Systems vært en fremsynt og innovativ bedrift, som på 

avgjørende vis har bidratt til å gjøre arbeidet lettere og mer effektivt for kundene. Gjennom 

et tett og inspirerende samarbeid med en lang rekke bransjer har vi gjennom årene spilt  

en vesentlig rolle innen teknologisk utvikling.

Sterke service- og supportteam

Uansett om det dreier seg om et stand-alone produkt eller et komplett turnkeysystem, så 

får du en løsning, som er laget til å fungere perfekt, år etter år. Men selv de beste løsninger 

trenger service og vedlikehold. Derfor stiller vi omfattende service- og supportfasiliteter til 

rådighet for kundene våre, og vårt team av  kompetente teknikere og spesialister i lokale 

avdelinger sikrer kort svartid.

Den komplette samarbeidspartner

Den globale verden gir masse vekstmuligheter for dyktige bedrifter, men også utfordringer 

så som krav og restriksjoner fra både EU og lokale myndigheter samt konkurranse fra land 

med lavere kostadsnivå. Med et samarbeid med Scanvaegt Systems får du en partner som 

både teknologisk og informasjonsmessig kan styrke din forretning!

Scanvaegt Systems sysselsetter

ca. 200 medarbeidere og har

hovedkontor i Århus, Danmark, 

datterselskaper i Norge, Sverige,

Polen og Tyskland samt  

forhandlere i en rekke andre 

land.
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INNOVASJON ER EN DEL
AV VÅR DNA
Selv om Scanvagt Systems har røtter langt tilbake i tiden, er bedriften i dag mer 

fremsynt enn noensinne før. Datidens iverksetterkultur og skapertrang trives i 

beste velgående og store ressurser blir brukt på utvikling av nye produkter og 

forretningsområder. Nå som før arbeider spesialistene i utviklingsavdelingen 

hos Scanvaegt Systems målrettet på nye lønnsomme løsninger til gavn for våre 

mange kunder.

Erfarne utviklingsfolk og prosesseksperter

Vår utviklingsavdeling er preget av erfarne folk med årelang ansettelse i bedriften og med 

veldig stor innsikt i kundenes forretning. Hver især har de en viten og kompetanse, som ikke 

bare har betydning for vår produktutvikling, men også for løpende dialog med kundene.  

På globalt plan følger de nemlig med i de nyeste teknologiske landvinninger og er i  

kontinuerlig dialog med myndighetene om eventuelle krav, som fremover kan få betydning 

for kundene våre.

En bred vifte av kompetanser

En av de helt store styrkene til Scanvægt Systems er alle de ulike kompetansene virksom-

heten rommer. Et godt eksempel er på IT-området, der egenutviklede IT-systemer til  

produksjonsstyring, registrering, kontroll, sporing, ekspedisjon, innrapportering og mange 

andre oppgaver daglig letter hverdagen for kundene våre og styrker konkurranseevnen 

deres.

Ettersom vi har stor fokus på hver enkelt kunde, utvikler vi ofte programvareløsninger,  

som målrettet matcher kundens spesifikke ønsker og behov.

Nytenkning og lysten

til å gå nye veier har gjort 

Scanvaegt Systems til 

markedsleder på en lang 

rekke områder.
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SYNERGI MELLOM VÅRE
FORRETNINGSOMRÅDER
Scanvaegt Systems er en førende produsent og leverandør til blant annet  

næringsmiddelindustrien, transport, energi- og miljøsektoren, jordbruket, medi- 

sinalindustrien, elektronikkbransjen, tekstilindustrien og dagligvarehandelen.

Samarbeidet med så ulike bransjer styrker produktutviklingen og gir oss en  

enstående kompetanse og erfaring til glede for alle våre kunder.

Fra 0,01 milligram til 150 tonn

Industrivekter med toleranser ned til 0,01 milligram, brovekter som kan veie opp til 100 tonn, 

komplette turnkey-løsninger til næringsmiddelbransjen, løsninger til mottak av skrap, jern og 

metall, etikett-applikatorer, sjekkkveiere – og vi kunne fortsette. Scanvaegt Systems er i dag 

en markant bedrift med solide løsninger til vidt forskjellige behov.

Nye forretningsområder på vei

Scanvaegt Systems er en solid bedrift med store visjoner for fremtiden, og våre unike kom-

petanser vil i fremtiden gavne enda fler bransjer.

Synergieffekten mellom våre forskjellige forretningsområder genererer løpende ideer og 

input til produktutvikling og løsninger, som etterfølgende blir tilpasset til spesifikke behov til 

de enkelte bransjer og kunder.

 SYSTEM-
LØSNINGER TIL

INDUSTRIEN
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SERVICE- OG 
SUPPORT-LØSNINGER

BROVEKTSLØSNINGER OG
MOBILVEIESYSTEMER

Erfaring fra en bred vifte av

bransjer gir oss en helt unik 

konkurransefordel i forhold

til konkurrentene våre.
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Konkurranse og myndighetskrav skjerpes konstant – derfor er effektiv arbeidsflyt 

og moderne teknologi veien til vekst og utvikling.

Scanvaegt Systems er en av bransjens mest erfarne samarbeidspartnere og  

leverer en rekke sterke bransjespesifikke løsninger til veiing, registrering, data- 

innsamling og kontroll, som letter dagligdagen og øker lønnsomheten for både 

private og offentlige bedrifter.

Uansett om behovet er en enkeltstående løsning eller et større system,  

så er et samarbeid med Scanvaegt Systems veien til økt  

effektivitet og nye forretningsmuligheter.

EFFEKTIVE LØSNINGER 
OG SYSTEMER

Scanvaegt Systems designer  

og leverer komplette brovekts-

løsninger til veiing, registrering, 

dataoppsamling og kontroll.

Løsningene omfatter både 

hardware samt it-system og løser 

bransjespesifikke oppgaver  

innenfor forskjellige industrier.



Brovektsløsninger

Scanvaegt Systems designer og leverer komplette brovektsløsninger til veiing, 

registrering, data-oppsamling og kontroll, som bidrar til kvalitet, effektivitet og økt 

fortjeneste.

Løsningene består av brovekter, terminaler, trafikkstyringssystemer, overvåkingsutstyr

 samt it-system og er designet til å håndtere bransjespesifikke oppgaver innen såvel 

miljøsektor, gjenvinningsindustri, entreprenørbransjen, råstoffindustri, gjenvinnings-

stasjoner som jordbruk.

Vårt brovektsprogram omfatter helbetongbrovekter, stålbrovekter, støp-selv brovek-

ter og flyttbare brovekter.

Mobilveiesystemer

Scanvaegt Systems er leverandør av mobilveiesystem til veiing, registrering og  

optimering av avfallsinnsamling, og dette hjelper renovasjonsselskap til å øke  

effektiviteten og sikre korrekt grunnlag for avfallstaksering og fakturering.

Det integrerte veiesystemet håndterer både automatisk veiing- og RFID-identifi- 

kasjon av avfallsbeholdere, digitale kjørelister samt elektronisk registrering og  

online-innrapportering til kontoret i realtid.

Automatiske veiesystemer og industrivekter

Vektprogrammet til Scanvaegt Systems omfatter også automatiske veiesystemer som 

båndvekter, beholdervekter og doseringssystemer samt en lang rekke industrivekter, 

fra store, robuste gulvvekter og pallevekter til små, presise laboratorievekter.

VEIING, REGISTRERING  
OG DOSERING
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Scanvaegt Systems er

leverandør av løsninger til

veiing, registrering, 

identifikasjon, data-oppsamling 

og styring til mange bransjer.



Video-overvågning

Scanvaegt Systems har mange løsninger til effektiv video-overvåking, f.eks. nettverks-

basert kamera med høyoppløsning til avlesing av såvel nummerplate som innhold i 

lasteplanet på bilen, eller 360° dome-kamera, som kan fange alt i synsfeltet.

Kommunikasjon

Scanvaegt Systems har et stort program av kraftfulle data-terminaler og industricom-

putere til kommunikasjon og håndtering av data i forbindelse med brovektsveiing, 

data-registrering ved dosering, dataoppsamling fra annet veie-utstyr, tilgangskontroll 

og automatisk identifikasjon.

IT-SYSTEMER, STYRING  
OG OVERBLIKK
IT-systemer 

ScanX.Net er et modul-oppbygget, skalerbart it-system til håndtering og admini-

strasjon av brovektsveiinger. Systemet har en rekke standardmoduler til bl.a. avfalls-

registrering, innberetning, betaling, trafikkstyring, identifikasjon, fakturaberegning 

og mye annet. ScanX.Net kan også styre flere produksjons- eller behandlingsanlegg 

med ulike geografiske lokasjoner og oppdele data fra de forskjellige anleggene i 

samme database.

Trafikregulering

Scanvaegt Systems leverer adskillige systemer til trafikkregulering ved på- og avkjø-

ring på brovekten, bl.a. LED-baserte trafikklys med klare rød/grønne lyssignaler til rask 

og sikker styring av trafikken. I systemet inngår også driftsikre bom-anlegg, som kan 

styres fra veieterminal eller veiebod.
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FÅ TRYGGHET MED EN
SERVICEAVTALE
I industrien er det travlt fra morgen til kveld og de teknologiske løsningene, man 

omgir seg med, er fundamentale for driften. Driftstopp kan fort koste omsetning og  

i siste ende kunder.

Defor stiller Scanvaegt Systems omfattende service- og supportfasiliteter til rådighet 

for kundene sine, uansett hvor de befinner seg. Skulle det oppstå feil, er vi fort 

fremme, da vi rykker ut fra våre lokale servicesentre.

Serviceorganisasjonen består av kompetente teknikere og spesialister som kan  

servicere deg, enten ved et besøk eller via remote online assistanse.

Våre serviceavtaler sammensettes av én eller fler moduler alt etter produksjonsfor-

holdene og ønskene til den enkelte kunden. Modulene omfatter såvel maskinvare  

og programvare som kalibrering.
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INNOVASJON

PERFEKSJON

DEDIKASJON

Scanvaegt Systems er en innovativ bedrift, som løpende  

utvikler nye løsninger og systemer, som styrker effektiviteten  

og konkurranseevnen til kundene våre.

Løsninger fra Scanvaegt Systems blir skapt til å fungere  

perfekt dag etter dag, år etter år.

Et av markedets beste serviceteam står for vedlikeholdet.

Løsninger og systemer fra Scanvaegt Systems kan skreddersys til  

den enkelte kundes individuelle behov og ønsker.


