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Prevas effektiviserar tillverkningen av Risifrutti
Orkla Foods tar hjälp från Prevas för att modernisera sin tillverkning av Risifrutti i Örebro.
Uppdraget består av att levererar en helhetslösning där tre processer ska moderniseras och
leveransen innehåller mjukvara, hårdvara och installation av hårdvara. Ordervärde drygt 3 Mkr.
Orkla Foods Sverige är en sammanslagning av f.d. Abba Seafood, Procordia och Frödinge. De tillagar sin
mat och dryck i Sverige, med närhet till de svenska råvarorna. Tillverkningen av Risifrutti sker i Örebro och
produkten är idag ett av de mest välkända varumärken för mellanmål i Sverige och finns i många olika
smaker och varianter.
– Vi står inför en ombyggnad av processerna i anläggningen vilket också för med sig att vi behöver
modernisera våra styrsystem. Här väljer vi Prevas som vår samarbetspartner. De har ett gediget kunnande
inom industriell IT och automation, med många intressanta referenser. Vi ser det även positivt att Prevas
finns lokalt representerade i regionen, säger Ingvild Bentzröd Svensson som är underhållschef på Orkla
Foods Sverige.
– Mycket roligt att vi får förtroendet att hjälpa Orkla Foods. Vårt jobb är att öka effektiviteten i våra kunders
produktionsprocesser och maximera utnyttjandegraden på anläggningstillgångar. Något som vi gjort i över
30 år nu, säger Matz Axelsson affärsenhetschef på Prevas.
Prevas kvalitetssäkrade arbetsmetoder säkerställer att en komplex driftsättning av system sker smidigt och
korrekt under så kort tid som möjligt. För att uppnå en hållbar produktion erbjuder Prevas även support och
service i syfte att maximera tillgänglig produktionstid.
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Om Prevas
Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas
med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och
utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt
verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är
börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer information, se www.prevas.se.
Om Orkla Foods Sverige
Orkla Foods Sverige är en sammanslagning av fd Abba Seafood, Procordia och Frödinge. Vi tillagar vår mat och dryck
i Sverige, med närhet till de svenska råvarorna. Vi lägger in grönsaker och lagar färdigrätter i Eslöv, kokar sylt i Tollarp,
gör Felix Tomatketchup i Fågelmara, bakar tårtor i Frödinge, lägger in sill i Kungshamn, gör Risifrutti i Örebro, kokar
risgröt, ärtsoppa och bärdryck i Kumla och bakar pizza i Vansbro. Vi omsätter ca 4,8 miljarder kr och sysselsätter ca
1500 personer. För mer information, se www.orklafoods.se.

