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Tjänsten Installation av Dryckesmaskin. 

Tack för att du valt att installera Orkla Foods unika och miljövänliga dryckesmaskin. 

Före Installation 

Innan vi kan installera maskinen måste du som kund säkerställa att följande finns på plats: 

- 2 lediga 230V jordade en fas eluttag (10amp) i direkt anslutning till där dryckesmaskinen ska 
installeras.

- Kallvattenledning inom 50cm avstånd från installationsplats. Vattenledningen ska ha
påkopplat en ballofix utv 3/8 koppling i direkt anslutning till placering av
dryckesmaskinen.

- Vill du ansluta spillbricka till avlopp måste du se till att där finns ett avlopp rakt under 
dryckesmaskinens placering.

- Det är viktigt att det finns ett fritt utrymme på sidorna på minst 100 mm för ventilation runt maskinen 
där denna ska placeras. Totala måtten med luftspalt är B: 530 D:600 H: 810 mm. 

- Bänkskivan måste vara i trä eller komposit, annars måste du själv se till att hål borras i skivan innan 
installatören kommer.

- 2 alt 3 Önos fruktdryck Bag in Box.

- Utrymme antingen under eller bakom maskin för placering av 2 alt 3 st Bag in Box. Boxens mått är: 
B: 230 mm D: 210 mm H: 272 mm

- Att det finns tillgänglig personal som kan hjälpa till och lyfta upp dryckesmaskin på bänk vid 
installationsbesöket.

- Att du är försäkrad för ev vattenskador. 

Vi rekommenderar att ni montera någon typ av vattensäkring innan maskinanslutning t ex en Vatec säkring. 

Det är viktigt att du kontaktar vårt R&S Servicecenter på telefonnummer 020 – 12 10 80 (menyval 1) i god 
tid, minst 24 timmar innan avtalad installationstid om el/vatten ej finns på plats på grund av olika 
omständigheter. Om du inte avbokar installationsbesöket innan 24 timmar så debiteras du full 
installationskostnad. 
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ORKLA FOODS SVERIGE INSTALLATIONSPAKET 

Vem gör vad? 
Efter att du och din Orkla Foods säljare signerat hyresavtal/orderunderlag för dryckesmaskinen och godkänt 
samt signerat detta dokument kommer en representant från vårt R&S servicecenter kontakta dig inom 5 
dagar efter att avtal och installationsunderlaget ankommit vårt R&S servicecenter för att boka in en 
installation. Innan installationsdagen är det viktigt att allt som anges under rubriken ”före installation” finns på 
plats. På installationsdagen kommer en dryckesmaskins tekniker till din verksamhet och installerar maskinen 
och visar hur denna fungerar. Du har alltid möjlighet att kontakta vår tekniska support om du finner att du har 
ytterligare frågor efter att installatör slutfört sitt uppdrag. Orkla Foods Sverige AB eller dess underleverantörer 
kan inte hållas ansvarig för skada som indirekt eller direkt är relaterad till installationsmomentet eller 
dryckesmaskin. 

Kontakt 
Orkla Foods Sverige AB, R/S Servicecenter, 020- 12 10 80. 
Installation Menyval 1 
Teknisk support Menyval 1 
Felanmälan Menyval 1 
Fakturafrågor (Ej Hyrköp)  Menyval 2 

Härmed bekräftar jag (kunden) ovan villkor 

Vårt installationspaket inkluderar följande: 

Ett installationsbesök av en dryckesmaskins tekniker, avser 2 timmars arbete och 
inkluderar även kostnad för framkörning. Vid behov av ytterligare arbetstid eller besök 
debiteras detta enligt installatörs separata prislista. 

• Håltagning 60 mm i trä- eller kompositbänk för framdragning av BIB slang.
• Utplacering av maskin på av kund angiven plats.
• Påkoppling av vattenanslutning från maskin till befintlig ballofix
• Säkerställer inställningar i maskin utifrån kunds behov
• Funktionskontroll, genomgång av alla funktioner
• Utbildning av 2 användare vid installationstillfället ang:

- Maskinens funktioner.
- Rengöring.
- Handhavande, tex hur man byter BIB alt smak.
- Informerar om hur felanmälning sker.
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INSTALLATIONSUNDERLAG 
Måste vara komplett ifylld av annars 
handläggs inte ärendet av 
installationsutförare. Mailas till 
utrustning@orklafoods.se  

Kundnamn: Organisationsnummer: 

Installationsadress: Post nr Ort 

Kontaktperson: Tel nr e-mail

Ev. önskemål om tid för installation: Datum Tid 

Kryssa i rätt betalningsform. 
Direktköp 
Wasa Kredit m leveransgodkännande 

Modell av Dryckesmaskin 
Malmö 

Antal: 

Ordernummer (Hittas på den 
bekräftelse du fått vid köpet) 

Göteborg Stockholm




