
FORDONSVÅGAR, INDUSTRIVÅGAR
OCH SYSTEMLÖSNINGAR 

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 STÄRKER DIN  
VERKSAMHET
Scanvaegt Systems är mer än bara en marknadsledande producent och  

leverantör av högteknologiska koncept och lösningar för vägning, registrering, 

etikettering och paketering samt tillhörande IT-system och spårbarhetslösningar. 

Scanvaegt Systems är först och främst en stark partner för dig som vill stärka din 

konkurrenskraft och öka din förtjänst. Hos oss träffar du professionella experter 

som känner till din bransch och vet vilka lösningar som stärker ditt företag bäst.

Mer än 80 års samarbete med framsynta kunder

Sedan starten 1932 har Scanvaegt Systems varit ett framsynt och innovativt företag som på 

avgörande sätt har bidragit till att förenkla och effektivisera arbetet för våra kunder. Genom 

ett nära och inspirerande samarbete med en lång rad branscher har vi genom åren spelat  

en betydande roll i den tekniska utvecklingen.

Starkt service- och supportteam

Oavsett om det rör sig om en fristående produkt eller ett komplett, körklart system får du 

en lösning som är gjord för att fungera perfekt, år efter år. Men även de bästa lösningarna 

behöver service och underhåll. Därför ställer vi omfattande service- och supportfaciliteter  

till förfogande för våra kunder, samtidigt som våra kompetenta tekniker och specialister  

vid lokala avdelningar säkrar en kort responstid.

Den kompletta samarbetspartnern

Världen erbjuder mängder av tillväxtmöjligheter för seriösa företag. Men även utmaningar, 

bland annat krav och restriktioner från både EU och lokala myndigheter samt konkurrens 

från länder med lägre kostnadsnivåer. Vid ett samarbete med Scanvaegt Systems får du en 

partner som stärker ditt företag både tekniskt och informationsmässigt!

Scanvaegt Systems sysselsätter 

cirka 200 medarbetare och har 

huvudkontor i Århus, Danmark, 

dotterbolag i Sverige, Norge,  

Polen och Tyskland, samt  

återförsäljare i en rad andra 

länder.
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INNOVATION ÄR EN 
DEL AV VÅRT DNA
Även om Scanvaegt Systems har rötter långt tillbaka i tiden är företaget i dag mer 

framsynt än någonsin förr. Dåtidens företagande och kreativa lust lever i bästa 

välmåga och stora resurser används för utveckling av nya produkter och affärs- 

områden. Precis som förr arbetar specialisterna på Scanvaegt Systems utveck- 

lingsavdelning målinriktat på att utveckla nya och lönsamma lösningar till nytta 

för våra många kunder.

Erfarna utvecklare och processexperter

Vår utvecklingsavdelning präglas av erfarna personer med lång anställning i företaget och 

mycket stor insikt i kundernas verksamhet. Var och en har kunskaper och kompetenser som 

inte bara har betydelse för vår produktutveckling, utan även för den kontinuerliga dialogen 

med kunderna. På global nivå följer de med i de senaste tekniska landvinningarna och för en 

kontinuerlig dialog med myndigheterna om eventuella krav, som kan få betydelse för våra 

kunder i framtiden.

En rad olika kompetenser

En av Scanvaegt Systems största styrkor är alla de olika kompetenserna som finns i företaget. 

Ett bra exempel på detta är på IT-området, där egenutvecklade IT-system för produktions-

styrning, registrering, kontroll, spårbarhet, expedition, inrapportering och många andra  

uppgifter dagligen underlättar vardagen för våra kunder och stärker deras konkurrenskraft.

Eftersom vi sätter stort fokus på varje enskild kund utvecklar vi ofta programlösningar som är 

anpassade efter kundens specifika önskemål och behov.

Nytänkande och lust att 

hitta nya vägar har gjort 

Scanvaegt Systems till 

marknadsledande på en 

lång rad områden.
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SYNERGI MELLAN VÅRA  
AFFÄRSOMRÅDEN
Scanvaegt Systems är en ledande producent och leverantör till bland annat  

miljö och återvinning, energisektorn, entreprenad, basindustrin, lantbruket, verk-

stadsindustrin, elektronikbranschen och övrig industri. 

Samarbetet med så många olika branscher stärker vår produktutveckling och ger 

oss en enastående kompetens och erfarenhet till nytta för alla våra kunder.

Från 0,01 milligram till hundratals ton

Industrivågar med toleranser ner till 0,01 milligram, fordonsvågar som kan väga upp till 

hundratals ton, lösningar för mottagning/utlastning av olika typer av produkter, kompletta 

och körklara lösningar till livsmedelsindustrin, bandvågar, industrivågar etikettapplikatorer, 

kontrollvågar – vi har allt. Scanvaegt Systems är i dag ett betydande företag med kraftfulla 

lösningar för vitt skilda behov.

Nya affärsområden på väg

Scanvaegt Systems är ett stabilt företag med stora visioner inför framtiden och våra unika 

kompetenser kommer att vara till nytta för ännu fler branscher framöver.

Synergieffekten mellan våra olika affärsområden genererar kontinuerligt idéer och informa-

tion till produktutveckling och lösningar, som sedan anpassas efter de enskilda branschernas 

och kundernas specifika behov.

SYSTEM-
LÖSNINGAR 

TILL INDUSTRIN
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SERVICE- OCH 
SUPPORTLÖSNINGAR

FORDONSVÅGAR OCH 
INDUSTRIVÅGAR

Erfarenhet från en rad olika  

branscher ger oss en helt unik 

konkurrensfördel jämfört med  

våra konkurrenter.
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Konkurrensen och myndighetskraven skärps hela tiden – därför är effektiva  

arbetsprocesser och modern teknik avgörande för tillväxt och utveckling.

Scanvaegt Systems är en av branschens mest erfarna samarbetspartner och  

levererar en rad kraftfulla, branschspecifika lösningar för vägning, registrering, 

datainsamling och styrning som underlättar vardagen och ökar lönsamheten 

för både privata och offentliga företag.

Oavsett om behovet är en fristående lösning eller ett större system  

så är ett samarbete med Scanvaegt Systems vägen till  

ökad effektivitet och nya affärsmöjligheter.

EFFEKTIVA LÖSNINGAR 
OCH SYSTEM

Scanvaegt Systems designar och 

levererar kompletta lösningar  

inom vägning, registrering, data-

uppsamling och kontroll. 

Lösningarna omfattar både 

hårdvara och mjukvara och löser 

uppgifter inom de flesta  

branscher och industrisegment.



Fordonsvågar

Scanvaegt Systems designar och levererar kompletta fordonsvågar för vägning, 

registrering, datainsamling och styrning som bidrar till kvalitet, effektivitet och ökad 

förtjänst. Lösningarna består av fordonsvågar, terminaler, trafikstyrningssystem, 

övervakningsutrustning och IT-system och är utformade att hantera branschspecifika 

uppgifter för bland annat miljösektorn, återvinningsindustrin, entreprenadbranschen, 

basindustrin och lantbruket.

Vårt fordonsvågsprogram omfattar både betong-, stål- och gjut-själv-vågar samt 

flyttbara vågar. Scanvaegt Systems kan även renovera och bygga om existerande 

bilvågar av alla fabrikat.

Industrivågar

Scanvaegt Systems har ett komplett sortiment av driftsäkra och robusta industri-

vågar, allt från precisionsvågar för laboratorier, bänkvågar och räknevågar för 

produktion och lager, till pall och golvvågar för gods och materialhantering. Vårt 

produktprogram omfattar även olika lösningar för t.ex. containervägning, truckväg-

ning mm. Vågarna kan fås i olika utföranden och kapaciteter för att klara våra 

kunders olika behov. Har du som kund ett vägningsbehov har Scanvaegt Systems 

en produkt som löser uppgiften.

Scanvaegt Systems produktportfölj omfattar även automatiska vägningssystem, 

som bandvågar för snabb och exakt mätning av bulkmaterial eller behållarvågar 

och doseringssystem för olika ändamål.

VÄGNING, REGISTRERING 
OCH DOSERING
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Scanvaegt Systems levererar 

lösningar för vägning, 

registrering, identifikation, 

datainsamling och styrning till 

många branscher.



Videoövervakning

Scanvaegt Systems har flera lösningar för effektiv videoövervakning, t ex nätverks- 

baserade kameror med hög upplösning för avläsning av  registreringsskyltar och in-

nehållet i fordonets lastutrymme, eller 360° domkamera som registrerar allt i synfältet.

Kommunikation

Scanvaegt Systems har ett stort program av kraftfulla dataterminaler och industri-

datorer för kommunikation och hantering av data i samband med fordonsvägning, 

dataregistrering vid dosering, datainsamling från annan vägningsutrustning, 

åtkomstkontroll och automatisk identifikation.

IT-SYSTEM, STYRNING 
OCH ÖVERBLICK
IT-system

ScanX.Net är ett moduluppbyggt, skalbart IT-system för hantering och administre-

ring av fordonsvägningar. Systemet har en rad standardmoduler för avfallsregistre-

ring, rapportering, betalning, trafikstyrning, identifikation, faktureringsunderlag och 

mycket mer. Dessutom kan ScanX.Net styra flera produktions- eller behandlingsan-

läggningar med olika geografiska placeringar och dela upp data från de olika 

anläggningarna i samma databas.

Trafikstyrning

Scanvaegt Systems levererar flera system för trafikstyrning och passagekontroll i 

samband med vägning eller in/ut passering från anläggningen, t ex LED-baserade 

trafikljus med tydliga röda/gröna signaler för säker styrning av trafiken. I systemet 

ingår även driftsäkra bomanläggningar som kan styras från vägningsterminal eller 

vägningsstation.
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FÅ TRYGGHET MED ETT 
SERVICEAVTAL
Inom industrin är det hektiskt från morgon till kväll och de tekniska lösningarna  

som man omger sig med är avgörande för driften. Driftstopp kan snabbt kosta 

omsättning och i slutändan kunder.

Därför ställer Scanvaegt Systems omfattande service- och supportfaciliteter till 

förfogande för våra kunder, oavsett var de befinner sig. Skulle det uppstå fel kan vi 

snabbt hjälpa till eftersom vi rycker ut från våra lokala servicecenter.

Serviceorganisationen består av kompetenta tekniker och specialister som hjälper 

dig, antingen genom ett besök eller via fjärrsupport.

Våra serviceavtal sammanställs av en eller flera moduler beroende på den enskilda 

kundens produktionsförhållanden och önskemål. Modulerna omfattar både 

maskiner, programvara samt kalibrering. 

Scanvaegt Systems laboratorium är ackrediterat enligt europastandarder för ins-

pektion/återkommande kontroll, kalibrering samt EG verifiering av vågar. Scanvaegt 

Systems är registrerat hos SWEDAC som kontrollorgan i Sverige.
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Scanvaegt Systems AB   •  Box 9059   •  400 92 Göteborg   •  Sverige  

Huvudkontor: info@scanvaegt.se   •  Tel. 031-709 07 07 •  Service Center: service@scanvaegt.se • Tel. 040-40 50 00  

scanvaegt.se

INNOVATION

PERFECTION

DEDICATION

Scanvaegt Systems är ett innovativt företag  

som hela tiden utvecklar nya lösningar och system som stärker våra kunders  

effektivitet och konkurrenskraft.

Lösningar från Scanvaegt Systems är gjorda för att fungera  

perfekt dag efter dag, år efter år.

Ett av marknadens bästa serviceteam står för underhållet.

Lösningar och system från Scanvaegt Systems kan skräddarsys 

efter den enskilde kundens behov och önskemål.


