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Norsk Kylling satser stort med sin Norsk Hubbard kylling og nytt hypermoderne produksjonsanlegg. Prevas er stolt av å
være med på reisen som leverandør av vedlikeholdssystemet Infor EAM.

Prevas leverer Infor EAM til Norsk Kylling sitt nye
fremtidsrettede anlegg på Orkanger.
Norsk Kylling satser på Infor EAM med Prevas. Løsningen testes og kjøres i
gang først på Norsk Kyllings nåværende anlegg, for så å implementeres ved
deres nye hypermoderne fabrikk i Orkanger som er under bygging.
Norsk Kylling har med sin merkevare Solvinge og distribusjon i REMA 1000 store ambisjoner, og deres nye
anlegg skal være et signalbygg både for tekniske løsninger, dyrevelferd, automasjon, miljø og
sirkulærøkonomi. Bygget er på hele 40000 kvm og skal være klart i løpet av våren 2021.
IT-sjef i Norsk Kylling, Torfinn Utne, forteller at de i prosessen med å få kontroll over produksjonsdata og
verdikjede implementerte et nytt ERP system. – Da var det et naturlig skritt videre å få på plass et
vedlikeholdssystem. Målet er å redusere svinn og kostnader. Vi ønsket å sikre produksjonen med bedre
kontroll og styringsinformasjon, forklarer Utne.
– Ja, besparelse, kontroll og oversikt er nøkkelord her, understreker teknisk sjef, Ulf Jensen. – Den største
gevinsten ligger i at Infor EAM vil bidra til å sørge for høy oppetid på fabrikk og utstyr. Nedetid får naturligvis
store følger og konsekvenser for oss. Vedlikeholdssystemet vil i tillegg til besparelser, oversikt og økt
oppetid også gi oss kontroll på reservedeler og lager, med automatisk bestilling ved minimums beholdning,
som et eksempel. Vi kommer til å få over 3000 enheter i anleggsregisteret og opp mot 15 000 deler i
artikkelregisteret.
– Med slike tall er det åpenbart at man må søke etter systemer som kan gi oss kontroll over hele anlegget og
det er her valget falt på Infor EAM.
Jensen forteller de gikk live ved dagens fabrikk 31. august og er nå i en fase med brukeropplæring og
innkjøring. – Vi trener til vi skal over i nytt anlegg i Orkanger.

Daglig leder i Prevas Einar Alexander Andersen, forklarer at anskaffelsen er en del av en større leveranse til
Norsk Kyllings nye state-of-the-art fabrikk. – Prevas leverer Infor EAM som skal integreres både mot deres
ERP system og deres SCADA system. Vi synes det er veldig spennende å være med på å oppfylle Norsk
Kylling sine ambisjoner med det som kanskje blir Europas råeste fabrikk!
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Om Prevas
Prevas er et utviklingshus der oppfinnsomheten står i høysetet. Med høy teknisk kompetanse hjelper vi kunder innen vidt forskjellige bransjer med å dra
større nytte av vår tids tekniske utvikling. Nytte for mennesker, planeten og økonomien. Prevas ble etablert i 1985 og har i dag 600 medarbeidere i
Sverige, Danmark og Norge. Prevas ble børsnotert på NASDAQ Stockholm i 1998. For mer info om Prevas kan du besøke www.prevas.no.

