
Myhrvold Nordic Danmark er datterselskab af Myhrvold 
Nordic AB. Vi leverer og servicerer især fødevare-maskiner 
og -vægte til detail, catering, storkøkken og industri.

Sortimentet er baseret på produktion, agenturer og 
partnere, som udbyder kvalitetsudstyr med vægt på stabil 
drift, sikkerhed, ergonomi og en fordelagtig totaløkonomi. 

Alt i udstyr til detailhandel, catering og industriAlt i udstyr til detailhandel, catering og industriAlt i udstyr til detailhandel, catering og industriAlt i udstyr til detailhandel, catering og industri
MyhrvoldMyhrvoldMyhrvoldMyhrvold Nordic DanmarkNordic DanmarkNordic DanmarkNordic Danmark

Vægte til Bon, Etiket og Linerless

Berøringsvægten viser PLU numre 
med artikel-tekst. Info-ruder hjælper 
ekspedienten med allergener info. 
12” eller 7” kunde farveskærm viser 
rullende billeder og veje-information 
Anti-klæb overflade gør rengøriing 
nem og hindrer fastklæb af etiketter KH antracit farve

KH II 800

----Vægte, maskiner, service, vedligehold Vægte, maskiner, service, vedligehold Vægte, maskiner, service, vedligehold Vægte, maskiner, service, vedligehold 

XC 400 hængevægt

XC 100 10” skærm

XC 800 10” skærm

XC 300 

Myhrvold Nordic Danmark
Meterbuen 9
2740 Skovlunde
Tlf. +45   44 84 33 99
www.myhrvold.dk info@myhrvold.dk

Alt i udstyr til detailhandel, catering og industriAlt i udstyr til detailhandel, catering og industriAlt i udstyr til detailhandel, catering og industriAlt i udstyr til detailhandel, catering og industri
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Vægte til Bon, Etiket og Linerless

KH II 100 KH II 400 KH II dobbelt printer til 2” 
eller 3” brede bon og etiket

Vægte, maskiner, service, vedligehold Vægte, maskiner, service, vedligehold Vægte, maskiner, service, vedligehold Vægte, maskiner, service, vedligehold –––– vi løser opgaven!vi løser opgaven!vi løser opgaven!vi løser opgaven!

Kasseskuffe

Etiketter og bonruller  
leveres fra dag til dag

XC 800 15” skærm MC 500 med stander

KH II 7” kundedisplay
KH II 12” display



SCII 800 

Butiksvægte til bon, etiket og Linerless 

SCII 400 
hængevægt

SCII 500 
frugt&grønt

SCII 800 traditionel

SCII 100 også som frugt&grønt

Bordvægte

ECII 100 Prisudregning

Bizerba vægte leveres  
altid fabriksverificeret

S111 Steaker FK32 KødsavFW-N 98 Kødhakker

ECII 200 Prisudregning

Her er blot vist et udvalg af vore produkter. Vi hjælper gerne med dine ønsker.

Maskiner

SCII 800 7” farveskærm

Butiksvægte til bon, etiket og Linerless (rulle med klæb)

Med Bizerba WinCWS vægt 
software styres PLU priser 
og oprettelser fra en PC.   
Fremtidige prisaktioner i 
begrænsede  perioder  styres 
automatisk via ”Happy Hour”.

Der kan udtages statistik over 
salg og ekspeditioner.

Med tillægsmoduler udskrives 
følgesedler og fakturaer  mm.

Der udskrives fødevare skilte 
med PLU data direkte til print.

Arbejdet udføres fra kontoret 
eller hjemmearbejdspladsen. 

Vægt Software

frugt&grønt

SCII 100 7” farveskærm

937/CTællevægt

FK32 Kødsav

ECII 100 E KontrolvægtECII 200 Prisudregning

925 Kontrolvægt

Her er blot vist et udvalg af vore produkter. Vi hjælper gerne med dine ønsker.

K-Flex vægtsystem
Bizerba K-Flex giver frihed til placering af de enkelte 
vægt-moduler. Montering på en stander eller løst 
ophængt . Ergonomisk  godt for ekspedient og kunde.

LE2 bordvægt



Bizerba har eneret til CeraClean,  
som brændes ind i kabinettet, 
ligesom Teflon på en stegepande.  
Giver let 50 % hurtigere rengøring. 
CeraClean belagte maskiner er lidt 
dyrere, men tjener sig hurtigt ind.

GSP V Økonomi 330 mm

VSC 220 mm

Pålægsskæremaskiner

A400 FB

VS12 Manuel. Evt. m. vægt

Brødskæremaskine
Bizerba brødskæremaskinen er nutidens  svar  
på selvbetjening, og nem at håndtere i butikken.

Man kan skære brødet fra morgenstunden, når 
det er håndvarmt og uanset brødtype. Der kan 
skæres flere brød samtidig i skivetykkelser fra 3
30 mm. Og sikkerheden er helt i top. Der er ingen  
olie-påfyldning eller knivslibning. Og det er let at 
holde den flot designede maskine ren. Bizerba har 
nøglelås, og er også derfor rigtig til selvbetjening.

Bizerba brødskæremaskinen leveres som 
bordmodel eller med et rustfrit, flytbart understel.

Vi bruger generationers erfaringer, når vi hjælper med reparationer af dine maskiner 

GSP HC CeraClean GSP HD AutomatikGSP V Økonomi 330 mm

Pålægsskæremaskiner

GSC 280 mmVSC 280 mm

VS12D FuldautomatikVS12 Manuel. Evt. m. vægt VS12 F-P Parma 350 mm

A550

Brødskæremaskine
er nutidens  svar  

på selvbetjening, og nem at håndtere i butikken.

Man kan skære brødet fra morgenstunden, når 
det er håndvarmt og uanset brødtype. Der kan 
skæres flere brød samtidig i skivetykkelser fra 3-
30 mm. Og sikkerheden er helt i top. Der er ingen  

påfyldning eller knivslibning. Og det er let at 
holde den flot designede maskine ren. Bizerba har 
nøglelås, og er også derfor rigtig til selvbetjening.

Bizerba brødskæremaskinen leveres som 
bordmodel eller med et rustfrit, flytbart understel.

Vi bruger generationers erfaringer, når vi hjælper med reparationer af dine maskiner - hos dig eller på vort værksted

B 100
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Etikettering og prismærkning
GLM-E maxx med 
transportbånd for 

KH flex vægt-elementer smelter sammen med disken

Intet spærrer for adgangen til disken. Ekspedienten har optimale betingelser 

Vi formidler kontakten til Kramer, som leverer høj kvalitet af integrerbare salgs
besøger din forretning, hvor I kreerer en butiksindretning, der passer til lokalområdet og til din egen stil. 
Skal der være integreret Bizerba vægtudstyr i den nye disk, klarer vi også det.

---- find god inspiration og fakta på www.myhrvold.dkfind god inspiration og fakta på www.myhrvold.dkfind god inspiration og fakta på www.myhrvold.dkfind god inspiration og fakta på www.myhrvold.dk

Bizerba GLP maxx 
etiket/Linerless printer 
til industrielle miljøer. 
Let overskueligt 7”
GT-7C farve display.

Stand alone eller PC.

Udskrift  på 
etiket fra
30 x 20 
til max. 
168 x 500 
mm.

Ind- og afvejning
Klapvægt til 150 kg 
indvejning

iL Special150T/SP

transportbånd for 
etikettering i top 
og/eller bund. 
Fra 25 til 70 pakker 
pr. minut

Myhrvold Nordic DanmarkMyhrvold Nordic DanmarkMyhrvold Nordic DanmarkMyhrvold Nordic Danmark

Etikettering og prismærkning

elementer smelter sammen med disken

Intet spærrer for adgangen til disken. Ekspedienten har optimale betingelser - og kunden kan let følge med på skærmen

Vi formidler kontakten til Kramer, som leverer høj kvalitet af integrerbare salgs- og kølediske. Kramer 
besøger din forretning, hvor I kreerer en butiksindretning, der passer til lokalområdet og til din egen stil. 
Skal der være integreret Bizerba vægtudstyr i den nye disk, klarer vi også det.

find god inspiration og fakta på www.myhrvold.dkfind god inspiration og fakta på www.myhrvold.dkfind god inspiration og fakta på www.myhrvold.dkfind god inspiration og fakta på www.myhrvold.dk
05/2017/nsh

og afvejning
Klapvægt til 150 kg 

Terminal og underpart i 
forskellige kvaliteter, 
størrelser og afvejninger

Øverst: Linerless er etiketter i 
ruller til variable etiket-længder. 

Midt: Etiketter fås med eget 
fortryk i egne farver eller 
standard hvid og farvet fra lager.

Nederst: Bonruller leveres i 
ekstra længde 60 m, så der ikke 
skal skiftes rulle så hyppigt.


