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SKANDIA ELEVATOR LEDER UTVECKLINGEN AV TRANSPORTSYSTEM FÖR 
SPANNMÅLSINDUSTRIN, INTE BARA GENOM HÖGKVALITATIVA PRODUKTER UTAN OCKSÅ 
MJUKVAROR SOM FÖRENKLAR OCH FÖRBÄTTRAR VARDAGEN. ALLA PRODUKTER, FRÅN 
BANDTRANSPORTÖR TILL DEN INNOVATIVA APPEN GRAIN CLOUD, ÄR ANVÄNDARVÄNLIGA 
OCH GJORDA FÖR ATT FÖRSTÄRKA LÖNSAMHET OCH EFFEKTIVITET. ATT DET ALLTID ÄR EN 
BRA INVESTERING ATT VÄLJA SKANDIA ELEVATOR KAN SAMMANFATTAS I SJU SKÄL:

Våra transportsystem är pålitliga och driftsäkra. Du 

riskerar inte kostsamma driftstopp som stannar upp 

produktionen eller skördearbetet. 

Läs mer på sid. 4-5

Vi jobbar med högteknologisk robotteknik och effektiv 

förmontering av maskinmodulerna. Det ger en oöver-

träffad passform, kvalitet och leveranstid. Vi kan därför 

garantera snabb och säker leverans även under högsäsong.

Läs mer på sid. 14-15

Vi har tre produktlinjer som alla kan anpassas och 

integreras efter just dina behov. Varje produktlinje 

har flera alternativ av vertikal, horisontell, lutande 

och böjd transport. Du behöver aldrig betala för 

överprestanda för att få ett optimalt system.

Läs mer på sid. 8-9

Varenda funktion är gjord med användaren i fokus, 

som den helautomatiska svepertransportören och 

appen Grain Cloud. Du får enkelt översikt över alla 

enheter på anläggningen, och notiser när du behöver 

åtgärda något.

Läs mer på sid. 12-13

Säkerheten i systemen är den bästa möjliga för att 

undvika sammanblandning av transporterat material. 

Samtidigt elimineras risken för personskador.

Läs mer på sid. 10-11

Den höga kvaliteten garanterar lång livslängd. Våra 

produkter håller år efter år och kräver minimalt med 

underhåll. Bra för miljön, bra för ekonomin.

Läs mer på sid. 6-7

Du kan lita på oss. Vi har 100 års branscherfarenhet 

och tillverkar över 2000 maskiner per år, alla med 

extremt hög tillförlitlighet. Trygghet och stabilitet 

finns i vår ryggrad. 

Läs mer på sid. 16-17

1. DRIFTSÄKERHET

6. LEVERANSKVALITET

3. KUNDANPASSAT

5. ANVÄNDARVÄNLIGT

4. SÄKERHET

2. LIVSLÄNGD

7. TRYGGHET
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Tid är pengar. Det gäller inom lantbruk lika mycket 
som industri. Ett driftstopp är inte bara en ekonomisk 
förlust utan också ett onödigt stressmoment. 
Det undviker du genom att investera i hög kvalitet 
och smart design.

På Skandia Elevator tar vi fram system gjorda för hårt och intensivt 

användande. Våra transportörer, elevatorer och tillbehör klarar 

kraftig belastning från dag ett och under lång, lång tid framåt.

Vi är inte billigast i inköp utan istället mest prisvärda, eftersom 

våra genomtänkta konstruktioner och materialval gör produkterna 

bättre och förlänger livslängden.

     Det är våra systems höga driftsäkerhet som gjort oss till 

branschledare. Noggrannheten går igenom i allt vi gör. 

Skandia Elevator är certifierat enligt ISO 9001 vilket innebär

att kvalitetsarbetet är säkrat i alla led. Det kommer du märka. 

DRIFTSÄKERHET
F Ö R S TA  S K Ä L E T  AT T  V Ä L J A  S K A N D I A  E L E VAT O R
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Runt om i världen står det transportörer och 
elevatorer från Skandia Elevator och arbetar.
En del maskiner har varit i bruk i över 30 år
och är än i dag i gott skick.

Det är resultatet av materialval och design. Galvaniserat stål står 

emot alla väder och överlappande skarvar och tätade fogar håller 

väta och smuts borta. Ett komplett system med maskiner från 

Skandia Elevator garanterar funktionen från första dagen och

under hela anläggningens livslängd. 

     Den långa livslängden innebär förutom ekonomisk vinning även 

att miljön skonas. Det går åt mindre material, resurser och energi 

när varje maskin håller längre. Ett system från oss är därför en 

hållbar investering.  

A N D R A  S K Ä L E T  AT T  V Ä L J A  S K A N D I A  E L E VAT O R

LIVSLÄNGD
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KUNDANPASSAT
Förutsättningar skiljer sig alltid åt. Vad just du  
behöver beror på verksamhetsområde och storleken  
på din produktion. 

Skandia Elevator har tre produktlinjer: en för mindre anläggningar,  

en för stora och en för anläggningar med daglig drift. Systemen  

kan sömlöst integreras med varandra och byggas ut allteftersom  

dina förutsättningar förändras. 

     Varje produktlinje har ett stort antal olika maskiner för vertikal, 

horisontell, lutande och böjd transport. Allt för att kunna anpassa 

designen till förutsättningarna för just din anläggning.

     I och med att Skandia Elevators produktprogram utgörs av 

standardiserade maskiner i ett flexibelt modulsystem kan alla 

kundanpassningar ske kostnadseffektivt. Med andra ord betalar du 

aldrig för onödiga funktioner utan bara för det du verkligen behöver.

T R E D J E  S K Ä L E T  AT T  V Ä L J A  S K A N D I A  E L E VAT O R
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Sammanblandning av grödor är ett stort 
riskmoment som vi tack vare smart design 
närmast helt byggt bort.

Den mänskliga faktorn kan vi förstås inte göra något åt 

men genom vår teknik har risken minskat betydligt.

     En annan viktig aspekt är din och dina anställdas 

personliga säkerhet. Våra system är byggda för att 

undvika farliga arbetsmoment där kroppsdelar kan ta 

skada eller komma i kläm. 

F J Ä R D E  S K Ä L E T  AT T  V Ä L J A  S K A N D I A  E L E VAT O R

SÄKERHET
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ANVÄNDARVÄNLIGT
Varenda funktion och detalj i våra system 
och mjukvaror är gjorda för att underlätta 
användarnas vardag. Med innovativa lösningar 
blir allt både lättarbetat och smidigt. 

Ett exempel på användarvänligheten är appen Grain Cloud. 

Den håller inte bara koll på transportsystemen från Skandia 

Elevator utan alla enheter och maskiner på anläggningen. 

Skulle pannan till torken stanna kommer omedelbart ett 

meddelande så att ingen viktig tid går förlorad.  

 Andra exempel är det självreglerande inloppet som inte 

matar mer än angiven kapacitet, oavsett gröda. Det sker helt 

utan justeringar och bidrar till den unika driftsäkerheten, 

samtidigt som det reducerar underhåll och service.

F E M T E  S K Ä L E T  AT T  V Ä L J A  S K A N D I A  E L E VAT O R
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LEVERANSKVALITET
Det är enkelt och smidigt att jobba med oss. Vi är 
snabba att besvara frågor och har en genomgående 
hög leveranssäkerhet.

Leveranstiderna är korta eftersom vi jobbar med optimerat 

monteringsflöde och lagerproduktion, det vill säga effektiv 

produktionsstyrning. Samtliga produkter kommer fram väl 

emballerade och tydligt märkta för att underlätta hantering.

     Alla system levereras också med tydliga och pedagogiska 

monteringsanvisningar för att själva monteringen ska bli en snabb 

och enkel process. Passformen mellan samtliga komponenter är 

perfekt. Det blir inget strul. Vi har ett stort lager av reservdelar 

och behöver du oss mitt under den hektiska skörden eller 

produktionsfasen kommer vi alltid att leverera. 

S J Ä T T E  S K Ä L E T  AT T  V Ä L J A  S K A N D I A  E L E VAT O R
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Vi har varit med länge, över 100 år. Den här 
unikt långa branscherfarenheten har gett oss ett 
oöverträffat know-how. 

I vår anläggning har vi en maskinpark i världsklass som gör 

högautomatiserad stansning, kantpressning, montering och 

sammanfogning för bästa kvalitet.

     Vi tillverkar över 2000 maskiner per år och har 

reklamationsärenden på mindre än två procent. Förklaringen 

bakom vår höga kvalitetsnivå ligger först och främst i oss själva. 

Vi nöjer oss inte förrän allt är perfekt och du som kund har ett 

felfritt system. Du kan alltid lita på oss.

S J U N D E  S K Ä L E T  AT T  V Ä L J A  S K A N D I A  E L E VAT O R

TRYGGHET
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Skandia Elevator har ett komplett utbud av 
elevatorer och transportörer. De transporterar 
inte bara spannmålet in till tork och lagring, de 
transporterar även mellan byggnader och ser till att 
tömningen sker oerhört effektivt. Dessutom kan du 
övervaka allt genom mobilen.

Under många år har Skandia Elevator varit experter på 

kedjetransportörer och elevatorer. Nu har utbudet kompletterats 

med den nya bandtransportören BTI. Med BTI blir det möjligt 

att använda produkter från Skandia Elevator till fler moment som 

hallfyllnad, sortren transport och energieffektiva långa transporter.

 Det finns förstås en stor fördel i att samtliga rörliga delar i en 

anläggning kommer från samma tillverkare. Våra transportörer och 

elevatorer kan sömlöst integreras med varandra och sättas till samma 

kapacitet. Det minskar risken för driftstopp och med samma höga 

kvalitet på alla enheter minskar också kostnaden för underhåll. 

 För att ytterligare effektivisera och underlätta driften har 

vi tagit fram en mjukvara. Appen Grain Cloud ger överblick 

på anläggningen i realtid, dygnet runt, året runt. Det gäller 

alla enheter på anläggningen, inte bara transportsystemen från 

Skandia Elevator. Så du behöver inte titta längre än till Skandia 

Elevator för att få det bästa möjliga till din anläggning.

ALLT INOM TRANSPORTSYSTEM FRÅN 
EN OCH SAMMA LEVERANTÖR
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TRANSPORT-
LINJER FÖR
ALLA BEHOV



SKANDIA ELEVATOR ERBJUDER ETT IMPONERANDE OMFÅNG PRODUKTER 
MED KAPACITET FRÅN 30 TON PER TIMMA UPP TILL 600 TON PER TIMMA. 
DU KAN FÅ TRANSPORTLÖSNINGAR SOM ÄR HORISONTELLA, VERTIKALA, 
BÖJDA ELLER LUTANDE. SJÄLVKLART GÅR DET OCKSÅ ATT KOMBINERA DEM. 

H-Line är utvecklad för att möta de hårt ställda 

kraven inom framförallt industrin. 

Passar stora anläggningar med daglig drift och 

produktion året runt. Läs mer på sid. 23

För att underlätta arbetet på din anläggning 

erbjuder vi också damm- och bossavskiljaren 

DC Remover och rörsystem. Dessa kan givetvis 

integreras med övriga produkter och är gjorda i 

bästa kvalitet. Dessutom finns appen Grain Cloud 

som håller koll på alla processer och är kompatibel 

med både Android och IOS.

Produkterna inom I-Line är framtagna för 

anläggningar med intensiv drift året runt. Passar både 

medelstora och stora anläggningar. Läs mer på sid. 22

Precis som elevatorerna är alla våra transportörer 

gjorda i galvaniserat stål och i enlighet med EU:s 

maskindirektiv. De är gjorda för att stå utomhus och 

tåla väder och vind under många år. De transporterar 

spannmål, de flesta torra granulerade och pulveriserade 

material och finns även i modeller som klarar lutningar 

om 15°, 30° och 45°. Vi har också en bandtransportör 

för hallfyllnad eller sortren transport och en 

svepertransportör för tömning av silo.  

Är speciellt anpassad för mindre anläggningar samt små 

och medelstora gårdar med behov av koncentrerad 

drift under skördeperioden. Läs mer på sid. 21

Samtliga Skandia Elevators elevatorer är gjorda 

i galvaniserat stål och i enlighet med EU:s 

maskindirektiv. De är gjorda för att stå utomhus 

och tåla väder och vind under många år. Förutom 

spannmål kan de transportera de flesta torra 

granulerade och pulveriserade material. 

L-LINE ELEVATORER

H-LINE

ÖVRIG UTRUSTNING

I-LINE

TRANSPORTÖRER

21



Med ambitionen att utveckla världens bästa 
bandtransportör satte vi på Skandia Elevator igång 
ett stort undersökningsarbete. Vi frågade våra kunder 
och experter i andra branscher vad de saknade hos 
konkurrenternas bandtransportörer. Nu kan vi stolt 
presentera BTI.

Det är de små sakerna som gör det. Till exempel individuellt 

justerbara rullar i bärrullstället och en bra tilltagen rullbredd. Det 

gör att BTI går rakare än andra bandtransportörer. Med justerbara 

returrullar och drivtrumma är det enklare att få exakt precision 

och rak gång. Dessutom har spänndelen en generös justermån vilket 

minskar behovet av att vulka om bandet efter en tids töjning.

 Detta och mycket annat gör BTI både driftsäkrare och enklare 

att sköta än andra bandtransportörer. Som alltid hos Skandia 

Elevator är varje del gjord i bästa kvalitet och utprövad för att jobba 

under lång tid. Med BTI kan du få en komplett anläggning som på 

ett energieffektivt och miljövänligt sätt transporterar spannmålet, 

både sortrent och utan spill.

BTI – BANDTRANSPORTÖREN SOM 
MARKNADEN EFTERFRÅGAT 
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KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

BANDTRANSPORTÖR
BTITOPPTRANSPORTÖR

KTF KTF/R

DC REMOVERSKOPELEVATOR
SE 140/TVM

LUTANDE/BÖJD
TOPPTRANSPORTÖR

KTA KTB

RÖRSYSTEM

GROPTRANSPORTÖR
KTG

BOTTENTRANSPORTÖR
KTFb KTAb KTBU

SVEPERTRANSPORTÖR
KTIS

LAGRINGSSTORLEK 

DRIFTSTID

KAPACITET

30 T/H          40 T/H           60 T/H          80 T/H          100 T/H        120 T/H        150 T/H        200 T/H         300 T/H        600 T/H

KONCENTRERAD UNDER SKÖRDEPERIODEN REGELBUNDET UNDER HELA ÅRET DAGLIG OCH KONTINUERLIG

UPP TILL 3000 TON UPP TILL 30 000 TON ÖVER 30 000 TON
Är speciellt anpassad för mindre 

anläggningar samt små och 

medelstora gårdar med behov 

av koncentrerad drift under 

skördeperioden.

PRODUKTLINJE L-LINE
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KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

TOPPTRANSPORTÖR
KTIB KTIF KTF/FR

SKOPELEVATOR
SEI

LUTANDE TOPPTRANSPORTÖR
KTIA

RÖRSYSTEM

GROPTRANSPORTÖR
KTIG KTIFg

BOTTENTRANSPORTÖR
KTIFb KTIBU

DC REMOVER

SVEPERTRANSPORTÖR
KTIS

BANDTRANSPORTÖR
BTI

SVEPERTRANSPORTÖR
KTIS

KONCENTRERAD UNDER SKÖRDEPERIODEN REGELBUNDET UNDER HELA ÅRET DAGLIG OCH KONTINUERLIG

UPP TILL 3000 TON UPP TILL 30 000 TON ÖVER 30 000 TON
Produkterna inom I-Line är 

framtagna för anläggningar med 

intensiv drift året runt. Passar 

både medelstora och stora 

anläggningar.

LAGRINGSSTORLEK 

DRIFTSTID

KAPACITET

30 T/H          40 T/H           60 T/H          80 T/H          100 T/H        120 T/H        150 T/H        200 T/H         300 T/H        600 T/H

PRODUKTLINJE I-LINE
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TOPPTRANSPORTÖR
KTH

SKOPELEVATOR
SEH

LUTANDE/BÖJD TOPPTRANSPORTÖR  
KTHA KTHB 

GROPTRANSPORTÖR
KTHG KTHg

BOTTENTRANSPORTÖR
KTHb KTHBU

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

KAPACITET

LAGRINGSSTORLEK

DRIFTSTID

30 t/h 40 t/h 60 t/h 80 t/h 100 t/h

< 3-5000 t < 30-50 000 t > 30-50 000 t

Koncentrerad under
skördeperioden

Regelbundet under
hela året

Daglig och 
kontinuerlig

120 t/h 150 t/h 200 t/h 250 t/h 300 t/h

PRODUKTLINJE H-LINE

H-Line är utvecklad för att möta de 

hårt ställda kraven inom framförallt 

industrin. Passar stora anläggningar 

med daglig drift och produktion 

året runt.

LAGRINGSSTORLEK 

DRIFTSTID

KAPACITET

30 T/H          40 T/H           60 T/H          80 T/H          100 T/H        120 T/H        150 T/H        200 T/H         300 T/H        600 T/H

KONCENTRERAD UNDER SKÖRDEPERIODEN REGELBUNDET UNDER HELA ÅRET DAGLIG OCH KONTINUERLIG

UPP TILL 3000 TON UPP TILL 30 000 TON ÖVER 30 000 TON
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Finns i olika varianter för matning och tömning 

med vertikal transport. På Skandia Elevator 

tillverkar vi skopelevatorer och kedjeelevatorer.

ELEVATORER

L-LINE

L-LINE

I-LINE

I-LINE

H-LINE

H-LINE

PRODUKT ELEVATOR

SE 140 TVM
KE 40

SEI 35/14
SEI 50/18  
SEI 50/23

SEH 50/18
SEH 50/23
SEH 63/28 
SEH 63/33
SEH 80/28
SEH 80/33

PRODUKT TRANSPORTÖR

En groptransportör är vanligen det första steget i

ett system och styr kapaciteten på den efterföljande 

transportlinjen.

GROPTRANSPORTÖRER

KTG KTHg
KTHG

KTIFg 
KTIG
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PRODUKT TRANSPORTÖR

Spannmålet matas från systemets elevator till

en topptransportör. Den är helt anpassad efter 

respektive elevators kapacitet.

TOPPTRANSPORTÖRER

Våra bottentransportörer är framtagna för effektiv töm-

ning av spannmål. För extra trygghet är de dessutom för-

sedda med inlopp som förhindrar överfyllnad. En funktion 

som gör oss helt unika på marknaden.

BOTTENTRANSPORTÖRER

L-LINE

L-LINE

I-LINE

I-LINE

H-LINE

H-LINE

KTF
KTF/R
KTA
KTB

KTFb
KTAb
KTBU 

KTH
KTHA
KTHB

KTHb
KTHBU

KTIF
KTIF/FR
KTIA
KTIB

KTIFb
KTIBU
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Vår bandtransportör BTI transporterar spannmålet 

direkt på ett band och används för hallfyllnad, sortren 

transport och energieffektiva långa transporter.

BANDTRANSPORTÖR

L-LINE I-LINE H-LINE

BTI

Teknologin i vår svepertransportör består av en 

kedja med medbringare och längsgående borstar 

som sätter en helt ny standard i branschen vad

gäller renhet vid tömning av silos.

SVEPERTRANSPORTÖR

L-LINE I-LINE H-LINE

KTISKTIS
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PRODUCT OTHER EQUIPMENT

I linjerna finns även en damm- och bossavskiljare  

(DC Remover) som är avsedd för grovrensning av 

spannmål och rensar bort damm, agnar och  

lättare halmstrån.

Skandia Elevator erbjuder två olika rörsystem i 

galvaniserad plåt. Rör med 1 mm godstjocklek finns 

i ⌀160, ⌀200 och ⌀250 mm. För industriellt bruk 

används 2 mm godstjocklek och dessa finns i ⌀200,  

⌀250 samt ⌀300 mm. Båda sortimenten innehåller ett 

brett utbud av tillbehör såsom 2-,3-,6-,8-vägsfördelare.

DC REMOVER

RÖRSYSTEM

L-LINE I-LINE H-LINE

DC REMOVER DC REMOVER

30



31



* För att veta mer mjukvaran är du varmt välkommen att vända dig direkt till Skandia Elevators säljkår.
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HELA 
SPANNMÅLS- 
ANLÄGGNINGEN  
I EN APP
Grain Cloud* är en app som snabbt och enkelt 
ger överblick över alla processer och enheter på 
anläggningen. Den gör skördesäsongen effektivare 
och mindre stressig eftersom den håller koll på och 
beräknar tork- och transporttider, samtidigt som 
den varnar om något stannar upp. 

Med hela anläggningens status i mobilen blir allt mycket lättare 

och tryggare. Genom anläggningens styrsystem hämtar Grain 

Cloud information om de olika enheterna. Skulle ett driftstopp 

ske kommer omedelbart ett larm. Om torken eller transporten 

stannar mitt i natten kan problemet åtgärdas på en gång och 

många dyrbara timmar sparas in. Dessutom beräknar Grain 

Cloud återstående tork- och transporttider och underlättar 

därmed planering och arbetsfördelning.

 Med Grain Cloud finns lagerstatusen alltid nära till hands, 

oavsett tid och plats. Gränssnittet är modernt och intuitivt och 

appen är kompatibel med alla mobila enheter och datorer. Grain 

Cloud gör till och med underhållsarbetet enklare eftersom den 

lagrar alla maskiners drifthistorik och ger påminnelser när det är 

dags för service.

33



ÖVERSIKT I fliken Översikt visas de senaste 

notiserna och deras prioriteringsgrad.

INSTÄLLNINGAR Under Inställningar kan användaren 

byta anläggning och skicka feedback till 

återförsäljaren eller Skandia Elevator.

INLASTNING All data om spannmålspartierna matas 

in genom fliken Inlastning.

LAGER Under Lager finns alla fickor och silor 

samlade. Användaren ser snabbt och enkelt all 

viktig data som vikt, gröda, sort och lagringstid 

summerat för varje lägerställe och för varje sort.

ANLÄGGNING Under Anläggning visas alla maskiner 

och deras drifthistorik. Notiser kommer när det  

är dags för service och underhåll.

INLASTNING

GRAIN CLOUD OPTIMERAR 
ARBETET, MINIMERAR 
DRIFTSTOPPEN OCH  
SPARAR PENGAR.
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LAGER ANLÄGGNING

ÖVERSIKT INSTÄLLNINGAR
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VÅR 
KVALITETS-
MARKÖR
På våra system ser du markören ”Moving Parts 
from Skandia Elevator”. Det är vår kvalitetsstämpel 
som visar att systemets insida och dess rörliga delar 
håller samma höga kvalitet som utsidan.

De rörliga delarna är mest kritiska för ett system eftersom de 

utgör den största risken för driftstopp och haverier. På Skandia 

Elevator vet vi hur kostsamt och stressande sådana störningar är. 

Vi har lagt mycket tid och efterforskning på att utveckla system 

som minimerar risken för driftstopp. 
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THE  
LEADING 
COMPANY
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THE
LEADING
COMPANY
Att vara ett ledande företag handlar om så mycket 
mer än att erbjuda marknadens bästa produkter 
till konkurrenskraftiga priser. 

Vi bär på ansvaret att leda utvecklingen i branschen. Det gör 

vi genom att gå vår egen väg och ständigt söka innovativa 

lösningar för att leda spannmål. Men också genom att alltid 

sätta dig som kund i centrum och vara lyhörda för dina behov 

och önskemål.
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Skandia Elevator, S-534 94 VARA, SVERIGE 
Telefon 0512 797 000 E-post info@skandiaelevator.com

WWW.SKANDIAELEVATOR.COM


