PREVAS
SOLUTIONS

En komplett
leverantör för
robotbaserade
produktionsanläggningar
Nordisk industri har stora utmaningar som kräver att produktiviteten ökar varje år, vilket i
sin tur betyder att interna och externa processer ständigt måste förbättras. Att effektivisera
och automatisera sina produktionsverksamheter är några av de viktigaste åtgärderna en
företagsledning kan ta för att möta utmaningarna på dagens konkurrensutsatta marknad
Det finns både framtidstro och potential för mer effektiv
produktion hos nordisk industri. I kraften av Prevas långa
erfarenhet och kompetens inom industriell automation,
kan vi erbjuda kompletta produktionsanläggningar byggt
på gediget applikationskunnande, egna och extern
aprodukter samt specifika konsulttjänster.
ALL INKLUSIVE-ERBJUDANDE
Prevas har ett stort applikationskunnande och med
spetskompetens inom elektronik, programvara och
mekanisk konstruktion samt robotprogrammering
kan vi bygga upp konkurrenskraftiga och kompletta
robotbaserade produktionsanläggningar. Det inkluderar
våra egna och andras produkter, och projekten drivs
alltid av våra erfarna konsulter inom området. Vi gör
även mindre åtaganden som delprojekt inom mekanik,
konstruktion, programmering och programvara och kan
vara behjälpliga med att bygga om en mindre befintlig
station.
EN SAMARBETSPARTNER SOM HÅLLER IHOP ALLT
Prevas har varit systemintegratörer sedan 1998.
Under de senaste åren har fokus varit att leverera
programmering och överordnad styrning för att nu även
leverera hårdvaran, d.v.s. en robot och en komplett

anläggning med gripdon och kringutrustning, samt
utveckla principen och mekaniken; ofta för mekaniska
verkstäder. För kunderna är det smidigt eftersom Prevas
håller i alla trådarna och är spindeln i nätet för alla
leveranser och som också ansvarar för att montera ihop
enligt kravspecifikationen till en färdig robotcell. Därefter
bygger vi den igen hos kunden och de har en helt ny
automationscell redo att användas!
Flera företag har visat stort intresse för Prevas utökade
erbjudande och 20-talet kundprojekt har redan påbörjats
eller är i sin linda. Ett är Sandvik Minings fabrik i
Västberga, där Prevas redan levererat en produktionsline
där både styrning och hårdvara ingår.
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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.

