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Our delivery programm:

•  Automatic bagging machinery for 
    Plastic – paper – netting – Rashel
•  Advanced weighing, filling and dosing systems
•  Bag in bag systems and baler systems
•  Case packing and robot packing systems
•  Conveying systems for bulk, boxes and bags
•  Advanced controlling systems and automation
•  Our delivery program covers the food and non 
    food sector
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Løsninger sammensat med viden

ScanStore Food A/S • Nyvang 7 • 5500 Middelfart • 6441 1212 • mail@scanstore.dk • www.scanstore.dk

Stærke  
samarbejdsrelationer 
gør hele forskellen. 

Vi siger tak til:

ScanStore Food A/S 
Nyvang 7 
5500 Middelfart 

Tlf.: 6441 1212 
mail@scanstore.dk 
www.scanstore.dk

Salg:

Bent Andreassen
Tlf.: 21 42 55 50
bent@scanstore.dk

Poul Henningsen
Tlf.: 40 10 06 74
poul@scanstore.dk

Jes Henningsen
Tlf.: 40 29 06 74
jes@scanstore.dk

Service:

Daniel Dyrberg
Tlf.: 30 62 54 92
daniel@scanstore.dk

Søren Thomasen
Tlf.: 20 27 34 75
soeren@scanstore.dk

Projektafdeling

Tlf.: 64 41 12 12



Scanstore Food er specialiseret i pakke- og emballageløsninger til food- 
industrien og leverer blandt andet maskiner til virksomheder, der forarbej-
der fisk, kød, fjerkræ og mejeriprodukter. 

Vi bruger vores erfaring til at give vores dig modspil og kvalificere løsnin-
gerne, og vi trækker på den samlede knowhow i Scan-Store familien, som 
også tæller ScanStore og Scanstore Packaging. Ingen andre i branchen 
har så bred en platform at arbejde ud fra, og det gør det muligt for os at 
rådgive og hjælpe med alle aspekter af processen – lige fra laserperfore-
ring af emballeringsfilm til effektive pakkemetoder. 
Vi sætter en ære i at være blandt de mest innovative i branchen, når det 
handler om automatisering og rationalisering, og det er en af grundene 
til, at vi leverer maskiner til nogle af de største virksomheder i den danske 
fødevarebranche.

Vi er distributører og ikke agenter, og det gør en stor forskel for dig som 
kunde. Vi tager selv ejerskab over produkterne, og det er din garanti for at 
få en seriøs og dedikeret samarbejdspartner.
Det afspejles også i vores meget selektive udvælgelse af vores samarbejds-
partnere. Vi vælger kun producenter, der leverer høj kvalitet, har bevist 
deres værd på globalt plan og har opbygget viden over lang tid.

Fleksibilitet og stabilitet er fællestræk ved alle ScanStore Foods maskiner. Gennem 
mange års erfaring har vi opbygget stor viden om, hvad der er vigtigt for dig som 
kunde.
Derfor er vores maskiner lette at omstille, når dine produktionsbehov ændrer sig, 
og de har vist sig driftsstabile også i forhold til meget krævende produktion.

ScanStore Food er turnkey-leverandør, og vi giver dig sikkerhed for, at du får en 
løsning, der er tænkt igennem i alle faser. Vi sørger for, at hele din produktionslinje 
hænger sammen, og at overgangene mellem maskinerne fungerer problemfrit. 

Afvejning

Yamato-vejere kan håndtere en stor 
variation i produkter og er kendeteg-
net ved hurtige produktskift, skånsom 
håndtering og optimal sammenhæng 
med pakkemaskiner.
Yamato er blandt de mest innovative 
producenter og kan blandt andet levere 
den første multihead-vægt, der funge-
rer under frysepunktet.

Pakkemaskiner og emballering

Til pakning og emballering bruger vi 
Mondini Traysealer og Inno-Tech. Ma-
skinerne er kendetegnet ved høj effekti-
vitet og fleksibilitet. Kvalitetsmaterialer 
og -komponenter sikrer stabilitet, og 
maskinerne produceres efter kunde-
specifikke krav.

Ilægning og kartonering

ScanStore Food samarbejder med J+P 
Maschinenbau, Adept og IPLA for at 
kunne tilbyde ressourcebesparende ro-
botløsninger til ilægning og kartonering.
Producenterne er alle garanter for en 
høj grad af innovation og brugertilpas-
sede løsninger, og tilsammen dækker 
de alt fra fyldning af poser til komplice-
rede palleteringssystemer.

Varmebehandling

Infrabaker er et modulopbygget varme-
behandlingssystem til at tilberede og 
farve en bred vifte af fødevarer. Infra-
baker sikrer højt udbytte, optimal udnyt-
telse af energi, en oliefri tilberednings-
proces og høj fleksibilitet.

Fødevaresikkerhed

ScanStore Food har et stærkt udvalg 
af maskiner til kvalitetskontrol af føde-
varesikkerhed. Viewtech leverer nogle 
af branchens mest avancerede vision-
systemer, som automatiserer kom-
plekse processer, der ellers ville være 
mandskabskrævende og medføre fejl. 
Maskinerne udfører kvalitetskontrol 
på både pakke- og emballeringslinjen. 
Fastline Inspections Sealtester  sikrer 
effektiv lækagekontrol af gaspakkede 
produkter, mens Ozone International 
leverer effektive rengøringssystemer 
tilpasset fødevareindustriens maskiner.

Hos ScanStore Food har vi vores egen projektafdeling, hvor vi arbejder i 
både 2D og 3D for at skabe de bedste løsninger for vores kunder. Ofte kræ-
ver det kreativitet og stor dygtighed at sammensætte maskiner til et miljø, 
hvor der tit er mangel på plads.
Vi har prioriteret at have 3D-kompetencer i vores afdeling, fordi det gør det 
muligt for os at give dig et klart billede af den løsning, vi sammensætter. 
Vi har kompetente diplomingeniører ansat, som hurtigt kan sætte sig ind i 
problemstillingerne og finde frem til de bedste løsninger. 

Hos ScanStore Food ved vi, hvor alvorlige tekniske nedbrud er for vores 
kunder. Derfor har vi vores egen serviceafdeling, så vores kunder kan være 
sikre på at få øjeblikkelig support og hurtig hjælp fra en servicemedarbejder. 
Du skal ikke vente på en tekniker fra udlandet eller kæmpe med at få den 
rigtige reservedel hjem. Vi kan servicere alle de maskiner, vi sælger, og vi 
lægger stor vægt på vores leverandørers reservedelshåndtering, når vi ind-
går samarbejde med dem.
Maskinerne er højt specialiserede og kræver kompetent service, og derfor 
tilbyder vi også forebyggende serviceaftaler.
Som kunde har du én kontakt hos os, så du altid ved, hvem du kan henvende 
dig til, og vi lægger i det hele taget stor vægt på at opbygge tætte relationer 
til vores kunder. 

Gennemtænkte løsninger

Vi yder support 24 timer i døgnet

Vi skaber innovation 
gennem knowhow og erfaring

Egen projektafdeling  
med stærke kompetencer

ScanStore Food er en del af ScanStore-familien, 
som siden 1996 har op arbejdet stor eksper  tise 
og erfaring i pakke- og emballageløsninger til både 
food- og non-food-branchen. 
Food-branchen har specielle behov, som stiller 
store krav til leverandører af maskiner, og Scan-
Store Food er netop  skabt for at give dig mu-
lighed for at vælge en leverandør, som både har 
indgående kendskab til maskinerne og den virke-
lighed, de skal bruges i.
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Our delivery programm:

•  Automatic bagging machinery for 
    Plastic – paper – netting – Rashel
•  Advanced weighing, filling and dosing systems
•  Bag in bag systems and baler systems
•  Case packing and robot packing systems
•  Conveying systems for bulk, boxes and bags
•  Advanced controlling systems and automation
•  Our delivery program covers the food and non 
    food sector
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