
Alsidig sortering  
& batching    

Scanvaegt Compact Grader  

Compact Graderen er den perfekte løsning til sortering af små og skrøbelige produkter af fisk, fjerkræ  
og kød ud i portioner med fast vægt og antal – det sker med høj nøjagtighed og høj hastighed.

 

HØJ NØJAGTIGHED

STØRRE UDBYTTE

KOMPAKT DESIGN



Compact Graderen sætter den nye standard for kompakte 
sorteringssystemer.

Sorteringssystemet er den perfekte løsning til sortering til vægt 
og antal, og kan håndtere både skrøbelige og små produkter, 
f.eks. fiskefileter (ferske eller frosne), frosne hummerhaler, østers, 
lammeskaft, ribben, kylling/kalkunfileter og hel kylling.

Compact Graderen er let at bruge og er en robust, enkelt 
løsning. Systemet anvender catch arme og fås med 6 eller  
8 stationer, kombineret til venstre og højre.

Graderen er virkelig kompakt med et design, der integrerer 
både infeed, vejning og sortering på et bånd og en ramme – 
alt dette med samme præcision som de klassiske sorterings- 
systemer. 

Denne patenterede løsning giver mulighed for en række for-
skellige batching optioner og andre udsorteringsmuligheder 
fra 2 til 8 stationer kombineret venstre/højre og i linje.

Compact Graderen byder på adskillige fordele; høj præcision, 
høj veje- og sorteringshastighed, en driftsikker, kompakt  
konstruktion sammen med flere outputmuligheder. 

Systemet er brugervenligt og meget let at rengøre, hvilket 
sikrer høj hygiejnestandard.

Den perfekte løsning til sortering  
af præcise portioner

Tekniske specifikationer

Maks. prod.  Dim.

Programmer 

Vejeområde

Præcision

Maks. hastighed

Anvendelse

Optioner

Konstruktion

Transportbånd

Keyboard

Indikator

Strømforsyning

Lufttilførsel

Beskyttelse

Software

400 x 250 mm - alternativt op til 600 x 450 mm

100 justerebare programmer

0 - 1,5 kg - alternativt: 5 kg

Standardafvigelse 0-500 gr: 1.5 gr - 500-1500 gr: 3 gr

120 stk/min

Sortering til vægt og antal - mulighed: Batching efter vægt

M-PM Z2: produktionstyringssoftware

M-S1: label management software

M-PR1 eller PR2: etiketprintere

Rustfrit stål AISI 304, FDA godkendt fødevareplast

Gitterpolyethyle

Rustfrit stål IP67 med integreret elektronik 

M-Z2 med UTP TCP / IP-forbindelse

Enkeltfase 230 VAC, 50 Hz, 800W

200Nl/min/6bar 

Beskyttet mod mekanisk overbelastning. 

Vejeceller er hermetisk beskyttet IP68 

M-G1

Gates

L x B x H (bælte)

Båndbredde

Produktets dimensioner B x L

Produktvægt

Optioner

M3/6

6

3235 x 643 x 825 mm

250 mm

240 x 400 mm

15 gr - 1,5 kg 

Etiketprinter: M-PR1 eller PR2

Rustfrit stål 316

Infeed bånd

Batching

M3/8

8

4185 x 693 x 825 mm

300 mm

290 x 400 mm

100 gr - 3 kg 

Etiketprinter: M-PR1 eller PR2

Rustfrit stål 316

Infeed bånd

Batching
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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

Markedsledende leverandør
Scanvaegt Systems A/S er en dansk-ejet virksomhed, der blev etableret i 1932. Vi udvikler, 
producerer og forhandler vejesystemer, etiketteringsløsninger og inspektionsudstyr samt 
tilhørende IT-systemer og sporingsløsninger.
Scanvaegt Systems A/S beskæftiger ca. 200 medarbejdere og har hovedkontor beliggende i Århus,
salgs- og servicenet i Danmark, datterselskaber i Norge, Sverige, Tyskland og Polen samt forhandlere
i en række andre lande.

Den komplette samarbejdspartner
Service og support er vigtige faktorer i enhver fremstillingsvirksomhed og nøgleord for os.  
Derfor stiller vi omfattende service- og support-ydelser i form af forebyggende vedligeholdelses-
aftaler, uddannelse og instruktion, installation, reservedele, hotline support, software service og 
verifikation, til rådighed for vores kunder i hele landet.


