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Ökad produktivitet med processlösning från Prevas
Prevas levererar en ny processlösning till Carlsbergs anläggning i Ramlösa. Den nya lösningen
kommer att driftsättas under våren 2017. Ordervärde cirka 14 Mkr.
Prevas ska leverera en nyckelfärdig och automatiserad processombyggnad. Det är ett totalåtagande som
omfattar byggnation, processteknik, automation och montage. Vårt fokus är att förbättra och utöka våra
kunders processanläggningar för ökad produktivitet, kapacitet och kvalitet.
I Ramlösa utanför Helsingborg tappas bara naturligt mineralvatten direkt från källan. Varje år fylls flaskor
och burkar med Ramlösa Original, Ramlösa Citrus, Ramlösa Fläder och många andra smaker - totalt cirka
90 miljoner liter mineralvatten.
- Prevas har mångårig erfarenhet och djup kompetens inom process och automation och kan erbjuda
kompletta nyckelfärdiga lösningar. I våra uppdrag väljer vi den lösning som passar kundens behov bäst. Vi
är mycket stolta över att Carlsberg fortsätter att ta vår hjälp i sin utvecklingsresa, säger Henric Persson
säljansvarig på Prevas i Malmö.
Prevas ökar kvalitén och produktiviteten i kundens produkter och produktionsanläggningar samtidigt som vi
säkerställer att man tar tillvara på ny teknik och digitaliseringens möjligheter. Den snabba digitaliseringen
tillsammans med industrins ständiga jakt på ökad produktivitet och nya smarta produkter, ger hela tiden liv
till nya affärsmöjligheter oavsett marknadsförutsättningar. Prevas har byggt upp en omfattande kompetensbank och har stor erfarenhet inom områden som Internet of Things och Industry 4.0, där vårt erbjudande
bland annat består av allt ifrån smart service, analys av molndata, uppkopplade sensorer till utveckling av
nya affärsmodeller och interna processer.
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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.

