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Scaleit er den eneste vektleverandøren i Norge som har et komplett
sortiment av vekter og veiesystemer. Dersom standardløsningene ikke
dekker dine behov, kan vi produsere løsninger etter dine spesifikasjoner.

Vekter for bruk i
EX-sone

Palle og Plattformvekter
Vi leverer mange forskjellige modeller
av palle- og plattformvekter, både i
lakkert og rustfritt stål.
Vi har et stort utvalg av standard
størrelser og kapasiteter. Vi produserer
også spesialløsninger etter behov.
Vektene kan leveres med en
rekke opsjoner – som forskjellige
vektinstrumenter, printere,
datakommunikasjon,
programvare, etc.

De fleste av våre vekter kan leveres med
ATEX-klassifisering for bruk i eksplosjonsfarlig sone I og II.

Tellevekter

Kontrollvekter

Har du behov for å telle lageret raskt og effektivt?
Da er en tellevekt det riktige verktøy for deg.
Vi har et stort utvalg av frittstående vekter med
tellefunksjon, samt større systemtellevekter med
håndscannere, printere etc.

Vi har et stort utvalg av kontrollvekter –både kompakt- og
modulmodeller – hvor man velger ønsket kombinasjon av
instrument og plattform. Vektene kan leveres med en rekke
opsjoner som printere, håndscannere, datakommunikasjon,
batteridrift, spesiell programvare, etc.

Programvare

Spesialproduksjon

Båndvekter

Vi har utviklet vår egen programvare de
siste tretti årene, og tør påstå at vi er
ledende innenfor dette feltet. Vi har
sammen med våre kunder utviklet
bransjeløsninger som kan tilpasses alle,
enten det er enkle, frittstående anlegg
eller store bedrifter med flere avdelinger.

Vi utvikler og produserer spesialløsninger
ved vårt eget verksted – i samarbeid med
våre kunder.
Som den eneste gjenværende, norske
vektprodusenten er vi stolte av å holde
det gamle håndverket i hevd.

Båndvekter fra S-E-G Instrument,
monteres inn i båndtransportøren og
veier alt som passerer på båndet. Disse
vektene er svært nøyaktige, har lang
levetid og leveres i kapasiteter fra noen
hundre gram/time til 5000 tonn/time.
Våre båndvekter kan godkjennes for kjøp
og salg.
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Jekketrallevekter

Kranvekter
Vi fører et stort utvalg av kranvekter i alle kapasiteter,
og leverer alt fra enkle mekaniske vekter til avanserte
elektroniske modeller – med f.eks. trådløs kommunikasjon, fjernavlesere, printere, programvare, etc.
Vi leverer også spesialmodeller for bruk til havs, i
støperier, etc.

Analyse- og laboratoriedrift
Vårt store utvalg av presisjonsvekter fra
Sartorius AG og Dini Argeo dekker alle
behov innen analyse- og laboratoriedrift. Vi fører massekomparatorer,
tørrstoffanalysatorer, analyse- og
laboratorievekter, loddnormaler, samt
øvrig tilbehør.

Alle som driver innenfor lager og logistikk
trenger to ting; en jekketralle og en vekt. Ved
å kombinere vekt og jekketralle sparer man
både tid og penger. Våre prisgunstige jekketrallevekter leveres med en rekke opsjoner
– som printer, trådløs kommunikasjon, strekkodescannere, programvare, m.m.

Veieceller og
instrumentering
Veieceller og tilhørende instrumentering brukes i de fleste produksjonsprosesser. Vi tilbyr alle typer veieceller;
trykk-, strekk-, shear beam, etc.
Disse har instrumentering som kan
integreres via bl.a. Profibus, CanBus
og Ethernet. Vi lagerfører en rekke
forskjellige veieceller fra de mest anerkjente produsentene og kan dekke
alle behov på kort varsel.

Bilvekter

Tankveiing

Scaleit AS er landets største leverandør
av bilvekter, med nærmere 1000 bilvekter
installert i Norge. Vår referanseliste gir deg
trygghet! Blant våre kunder finner du alle
større aktører innen massehåndtering,
miljø og industri. Vi leverer komplette
vektsystemer med programvare, selvbetjeningsterminaler, bommer, videoovervåking, betalingsterminaler, etc.

Den beste metoden for måling av innhold i
tanker og siloer er bruk av veieceller i ben/
fundament. Da unngår man problemstillinger knyttet til rasvinkler, skumdannelse, røreverk, etc. Vi kan levere
standard eller skreddersydde løsninger,
kombinert med avansert elektronikk for
integrering av styrings- og kontrollsystemer.

Service & Kalibrering
En vekt er avhengig av ettersyn og
kalibrering for at den skal fungere
korrekt og oppnå forventet levetid.
Behovet for ettersyn vil variere med
bruksmønster og belastning, men
spesielt for bilvekter er det viktig at
det blir utført jevnlig inspeksjons-

service – slik at små feil ikke
utvikler seg til større problemer
med påfølgende kostnader.
Vi har til sammen 14 velkvalifiserte
teknikere lokalisert på Skedsmokorset, i Ålesund og Tromsø. Disse
har til oppgave å yte service for alle

våre kunder i hele Norge, og er godt
utdannet og kurset på våre produkter.
Kontakt oss for mer informasjon
om våre tjenester – sammen kan vi
skreddersy et vedlikeholdsprogram
som passer for deg.

Hvem er vi?
Scaleit AS (tidligere Landgraff &
Flintab Vekter AS) ble stiftet i 1971
og er et privateid, norsk selskap.
Vi har de senere år ekspandert og
etablert avdelinger i USA og Romania.
Vi representerer verdens ledende
produsenter av vekter og veie-

systemer av alle slag – i tillegg til at vi
selv produserer ulike spesialløsninger
i eget verksted.
Våre største markeder er innenfor
områdene avfall, miljø, bergverk og
næringsmiddel, samt generell
industri, transport og logistikk.
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