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Stacke Hydraulik väljer Prevas CellManager
Stacke Hydraulik är en av branschledarna inom hydraulik för mobila användare. Med Prevas
standardlösning CellManager och en ny automationsanläggning kommer Stacke att markant öka sin
produktivitet och sänka kostnaden per producerad enhet. Ett avgörande val för Stacke var Prevas
CellManagers nya effektivitetsmodul med vilken produktionens utnyttjandegrad enkelt optimeras.
Prevas CellManager är en standardlösning som används i tillverkande industri för att öka
effektiviteten i tillverkningsceller. Produkten är den enda i sitt slag i världen och medför att delar av
Prevas 20-åriga erfarenhet av automatiserad produktion paketerats för kostnadseffektiv
kundleverans.
”Stackes val av Prevas CellManager är ytterligare ett bevis på produktens styrka. Svensk och
Europeisk tillverkande industris chans ligger i fortsatt automatisering för bibehållen konkurrenskraft.
CellManager kommer att spela en viktig roll för de företag som väljer att ta den chansen”, säger
Anders Englund, VD på Prevas.
Förrutom Stacke Hydraulik finns idag ett 20-tal installationer av CellManager, bland annat hos ABB,
Autoliv, Sandvik Coromant och Saint Gobain.
Få aktörer på den nordiska marknaden har Prevas bredd och djup gällande IT-lösningar för
tillverkningsindustrin. Prevas Industrisystems strategi är att ha ett nära samarbete med våra kunder.
Våra industrikunder investerar kontinuerligt i den egna tillverkningsprocessen och kraven på oss är
kostnadseffektivitet och snabb återbetalning på investeringarna. Vårt sätt att driva projekt minimerar
dessutom produktionsbortfall som annars är så vanligt vid införandet av nya IT-lösningar.
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Om Prevas
Prevas, experter på programvara till fast pris, är ett projektorienterat och högteknologiskt IT-företag som erbjuder
produktutveckling, industrisystem och spårbarhetslösningar till sina kunder.
Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till fast pris.
Prevas är noterat på Stockholmsbörsen.
Se även www.prevas.se.

