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TracTechnology sluter överenskommelse om installation av
MeatTrac hos Skövde Slakteri.
TracTechnology AB och Skövde Slakteri AB, en av Sveriges största privata aktör inom köttförädling, har
idag överenskommit om att installera spårbarhetssystemet, MeatTrac i Skövde Slakteri.
Som meddelats förra året så inleddes en förstudie för möjligheterna till installation på Skövde Slakteri. Nu
är förstudien klar.
Installationen kommer ske stegvis och i takt med övriga installationer som sker på Skövde Slakteri.

Skövde Slakteri AB, ingår i Ögren-gruppen som omsätter ca 2 miljarder kronor och består av, Skövde
Slakteri AB, Mårtenssons AB, Gudruns AB, Engvall & Aug Falk Nya Charktueri AB, och Sohlbergs Chark AB.
”TracTechnology’s koncept MeatTrac ligger helt rätt i tiden nu när konsumenterna kräver att erhålla mer
information om köttets ursprung och detta kommer att förbättra informationen på marknaden för våra
högkvalitativa köttprodukter” säger Ove Konradsson, VD Skövde Slakteri AB.
”Vi är stolta och glada att vi nu har nått en överenskommelse med Skövde Slakteri som tydligt markerar
deras ambition om att vara ledande inom svensk köttförädling.”, säger Stephan Pakh, VD TracTechnology
AB.

För mer information, kontakta:

Stephan Pakh, VD, TracTechnology AB, Tel: 070-559 5566
e-post: stephan.pakh@tractechnology.se;

Om MeatTrac
MeatTrac rationaliserar förädlingsprocessen genom att automatisera manuella administrativa rutiner inom
köttindustrin med hjälp av RFID-teknik. Boskap, slaktkroppar och styckdetaljer märks elektroniskt med så
kallade RFID-taggar som säkerställer full kontroll över flödet igenom hela förädlingsprocessen. Detta gäller
såväl inom de olika processerna, i kylrum samt transporter mellan anläggningarna.Vidare möjliggör MeatTrac att
slutprodukterna kan certifieras elektroniskt, vilket ger konsumenten en garanti för produkternas ursprung. Läs
mer om MeatTrac på www.tractechnology.se

Om TracTechnology AB (publ.)
TracTechnology AB utvecklar och marknadsför innovativa lösningar inom ursprungsmärkning, spårning,
betalsystem och logistik med hjälp av RFID-teknik. MeatTrac, är en komplett systemlösning som möjliggör
spårning och authentisering av livsmedelsprodukter i hela kedjan från bondgård till ”köttdisken”. MeatTrac är
patentskyddat i Sverige, Ryssland och USA och under patenthandläggning i ytterligare länder. Läs mer om de
andra spännande lösningarna på www.tractechnology.se

