
Præcis sortering  
ombord    

Scanvaegt Marine Grader 

Scanvaegts marine gradere er en stærk løsning til at sortere fiskene, med det samme de kommer ombord.  
På den måde bevarer fiskene en højere kvalitet, hvilket bidrager til at øge produktets værdi lige fra start. 

 

HØJ NØJAGTIGHED

FORBEDRET KVALITET

HURTIG VEJNING



Produktets værdi kan øges lige fra start ved at sortere 
fiskene ombord. 

Marine graderen er den perfekte løsning til præcis sortering af frisk 
fisk og skaldyr. Systemet kan veje op til 120 emner pr. minut og har 
et vejeområde på 0-25 kg.

Scanvaegts marine gradere har aktiv bevægelseskompensation, 
der sikrer præcise vægtregistreringer ombord - selv på høj sø.  
Da pladsen på et fiskefartøj altid er begrænset, tilbyder vi  
specialtilpasset design, der passer til kundens ønsker.

Stærke funktioner
Pocket System: Hver fisk placeres individuelt i en V-formet lomme. 
Dette garanterer en konstant hastighed og tillader udsortering  
af arter eller sortering efter kvalitet. Lommerne kan også udstyres 
med vejeceller.

Bevægelseskompensation: For at veje og sortere nøjagtigt  
ombord på et fiskefartøj er marine graderen udstyret med aktiv 
bevægelseskompensation, som sikrer nøjagtige vægt- 
registreringer, helt uafhængigt af skibets bevægelser.

Sortering efter art: Når der fanges flere forskellige fiske-arter, skal de 
adskilles inden sortering. Dette gøres ved hjælp af Pocket systemet 
eller på skærmen på marinevægten.

Den driftsikre, brugervenlige løsning 
Optioner
• Infeed-, output- og pakkesystemer

• 316L rustfrit stål

• Etiketprinter

• Produktionsstyringssoftware

Tekniske specifikationer

Programmer

Vejeområde 

Nøjagtighed

Maksimal hastighed

Trumlemotor

Konstruktion

Transportbånd

Indikator

Lufttilførsel

Beskyttelse

Outputs

Software

999 tilpasningsbare programmer

0 - 25 kg

Skal specificeres afhængigt af vejeområdet

Op til 120 emner/minut (afhængigt af produktstørrelse)

Tromlemotorer i rustfrit stål, IP66 & IP69K

Rustfrit stål AISI 304 og FDA godkendt plast

Standard polyetengitter

M-Z2 med UTP-I / P-forbindelse 

6bar, kapacitet afhængigt af modellen

Belastningsceller beskytter mod mekanisk overbelastning,  

vandtæt IP68

Fra 1 til 24 Enkelt og dobbelt linje 

Auto-kalibrering og auto zero, smart batching-software
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