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Besök oss på ScanpackVi levererar till AstraZenece Risenta effektiviserar
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SVEnSKa allEn lEVERERaR hItachI
Svenska allen 
coding aB har 
mångårig erfarenhet 

av industriell märkning i krävande 
miljöer. De erfarenheterna och den 
breda kompetensen har resulterat i 
ett avtal med astraZeneca.

AstraZeneca har efter omfattande 
tester och analyser kommit fram 
till att Svenska Allen var den bäst 
lämpade partnern när det gäller 
lösningar för märkning av produkter
direkt i produktionslinjen.

För att möta kraven, i det aktuella 
fallet, valdes Svenska Allen och en 
bläckstråleskrivare från tillverkaren 

Hitachi. Svenska Allen har under 
flera år arbetat tillsammans med 
Hitachi, när det gäller bläckstråleskri-
vare, och är därför trygga i förviss-
ningen att det är den optimala
lösningen för att tillgodose 
AstraZenecas behov.

Optimal bläckkvalitet
Det är mer än två år sedan de första 
testerna för AstraZeneca startades. 
Svenska Allen och Hitachi har lagt 
mycket tid och kraft på att få fram den 
ideala kombinationen av komponen-
ter i systemet. Bland annat har den 
optimala bläckkvalitén definierats 
genom omfattande tester.

Skrivarna integreras i produktionslinjen 
för märkning av batch- nummer och 
datum på läkemedelsförpackningar. 
Mjukvaran har uppdaterats och 
specialanpassats för att möta Astras-
Zenecas krav på utskriftskvalitet och 
användarvänlighet. Bland annat be-
hövde AstraZeneca ett 3 raders tryck 
med hög skrivkvalité för visionkontroll.

Installationen av bläckstråleskrivarna 
av modellen Hitachi PXR påbörjades 
under våren 2009 och kommer att 
fortsätta även under hösten. Platsen 
för installationen är AstraZenecas
produktionsanläggning i Snäckviken, 
Södertälje där de nya Hitachi PXR 
ersätter äldre skrivare.
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Engagerad leverantör
AstraZeneca valde Svenska Allen 
tack vare det kostnadseffektiva bläck-
systemet, den enkla servicen samt 
planen för förebyggande underhåll. 
Dessutom sökte de en engagerad
och involverad leverantör. Avtalet 
omfattar förutom märkutrustningen 
även driftsättning, service, support 
samt utbildning av berörd personal. 
Vid färdig installation kommer 21 st 
märkutrustningar att finnas på plats i 
Astras produktionslinjer.

Marco Alonso hos Svenska Allen gör en sista 
kontroll innan leverans till AstraZeneca.

BläcKStRålESKRIVaRE tIll aStRaZEnEca
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SIgtuna BRygghuS VäljER 
allEn 53lti fÖR DatummäRKnIng

Sigtuna brygghus 
är ett mikrobryggeri 
som har fått fina re-

centioner av sina ölsorter. grundarna 
som har ett brinnande intresse för öl 
har satsat både sin tid och pengar 
i bryggeriet och mottagandet på 
marknaden har varit positivt.

Målet med satsningen är att få sin 
hobby att bli lönsam och att ölet 
skall stå på egna ekonomiska ben. I 
samband med att Svenska Allen fick 
en order och installerade en termot-
ransferskrivare för datummärkning 
på flasketiketterna har vi kommit i 
kontakt med Mattias Hammenlind på 
Sigtuna brygghus.
Mattias ansvarar för produktionen 
och är bryggmästare på Sigtuna 
brygghus. Mattias visar oss runt i det 
lilla bryggeriet och berättar stolt om 
hur processen att tillverka öl går till.

tillbaka i skolbänken
Från att han började att brygga öl 
hemma som en hobby satte han sig i 
skolbänken och läste ”Bryggteknik” i 
Ludvika. Han har efter studierna job-
bat på Dugges bryggeri i Göteborg 
och också tillbringat en tid på Vårby 
bryggeri i Stockholm och nu slutligen 
hamnat som bryggmästare i Sigtuna.
Vi vandrar i bryggeriet mellan 
stora rostfria kärl och Mattias visar 
oss Mäskpannan, Vörtpanna och 
beskriver hur ölet pumpas mellan 
olika tankar som en viktig del i 
processen. Han pratar om sitt öl som 
om det vore han livs stora kärlek. Vi 
diskuterar vattenkvalité, malt och hur 
han jobbar efter olika ölrecept. Vi 
får också provsmaka på ofiltrerat öl 
och jämföra med den slutliga klara 

produkten. Då bryggeriet levererar 
sitt öl mestadels på flaskor är datum-
märkning viktigt och ett krav och ett 
måste för flaskfyllningen.

leverantör till Systembolaget
När man investerade i en ny etiket-
tapplikator så föll valet för Svenska 
Allens nya termotransferskrivare Allen 
53Lti som monterades direkt in i den 
nya etikettdispensern. Med hjälp av 
en handterminal kan Mattias plocka 
fram olika layouter i minnet som 
ligger färdiga för utskrift. Kraven är 
naturligtvis inte mindre tuffa då Sig-
tuna brygghus sedan en tid tillbaka 
är leverantör till Systembolaget och 
även har fått in några av sina ölsor-
ter i tillfälliga lanseringar.

Vi avslutar vårt besök med att prata 
om framtiden och Mattias beskriver 
att en viktig uppgift är att öka 

volymerna och målet är att redan 
under 2009 höja produktionen 
från 35 000 liter till 110 000 liter 
på årsbasis. Bryggeriet har också 
möjligheten att bygga ut i befinliga 
lokaler med en produktion på upp 
till 400 000 liter per år.

Vi tackar för besöket och önskar 
Sigtuna brygghus Lycka till!

Bryggmästare Mattias Hammenlind kontrollerar resultatet

För mer information om våra 
termotransferskrivare 

Kontakta hans nielsen på 
08-519 422 92
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nEtlanE hämtaR all mäRKInfORmatIOn 

fRån Ett StällE
I Rotebro mellan 
Stockholm och 
arlanda besöker vi 

Risenta aB som är en av Sveriges 
största leverantörer av ”hälsomat”. 
listan kan göras lång men här hittar 
du ett sortiment av fröer, baljväxter, 
ris, müsli och många fler.

Vi träffar fabrikschef Johan Curman 
och vårt besök gäller den utveckling 
som har gjorts tillsammans med 
Risenta av vår mjukvara Netlane. 
Mycket av utvecklingen kommer efter 
de önskemål och idéer som Risenta 
har lyft fram.

centralisera all information
Johan beskriver att när han kom till 
Risenta hade han bilden klar för sig 
om hur han ville att informationsflö-
det skulle hanteras i fabriken.  

Ett mål för Risenta var att centralisera 
all information för att på så sätt 
kunna göra snabba förändringar, 
minska felmärkning men också för att 
på ett enkelt sätt kunna lansera nya 
produkter.

Vid besöket pratar vi mycket om Linje 
1 som den optimala lösningen när 
det gäller att skicka information om 
märkning direkt ut på produktions-
linjen. Linjen som har 4 st olika mär-
kutrustningar är samtliga kopplade 
till Netlane. När operatören väljer 
att starta en order hämtar mjukvaran 
Netlane all information från affärs-
systemet och förser samtliga skrivare 
med rätt information. 
Det är till och med så att en arbets-
order på fyllningssidan skrivs ut för 
att man där skall kunna ta fram rätt 
råvaror.  

handdatorer kopplas till netlane
Den senaste utvecklingen som Ri-
senta medverkat till är att lagerperso-
nalen som jobbar med en handdator 
med inbyggd streckkodsscanner nu 
också är kopplade till Netlane. Med 
hjälp av Netlane och handdatorer-
nas uppkoppling mot det centrala 
nätverket kan palletiketterna fås ut-
skrivna direkt på skrivare placerade 
i lagret.

Vi tackar för besöket och önskar 
Risenta lycka till med sin produktion.

Fabrikschef Johan Curman (till höger) och 
Magnus Folcke från Svenska Allen

För mer information om 
våra mjukvaror 

Kontakta tobias haag på 
011-184150
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tIflEX hRP 
BläcKStRålESKRIVaRE

hRP står för high resolution prin-
ter och innebär att utskrifter i hög 
upplösning kan utföras på alla typer 
av absorberande ytor.

En ofta vanligt förekommande 
användningsområde är utskrifter på 
well-kartonger där produktnamn i 
kombination med innehållsdeklara-
tion och streckkoder skrivs direkt på 
den färdigpackade kartongen. Tiflex 
har utvecklat ett nytt skrivhuvud som 
innebär att monteringen kan göras 
mycket flexibel för både topp och 
sidomärkning. 

användarvändlig
Med hjälp av den användarvänliga 
kontrollpanelen kan operatören 
enkelt ”kalla fram” en lagrad layout i 
minnet till någon av de fyra skrivhu-
vuden som kan kopplas till en enhet.

Med hjälp av skrivarens automatiska 
rengöringsfunktion fås en konstant 
hög skrivkvalité.

Besök oss för en demo med provut-
skrifter i upp till 300 dpi.

Se tiflex nyutvecklade skrivhuvud

För mer information om vår 
Tiflex-bläckstråleskrivare 

Kontakta marco alonso på 
08-519 422 95



SERVIcE Och 
unDERhåll
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Hannu Nydeström från Svenska Allen besöker Rahms Kexfabrik

En av Svenska allens första kunder 
av hitachi bläckstråleskrivare var 
Rahms Kexfabrik i Stockholm.  

Rahms som är världen största tillver-
kare av Croustader och levererar 
sina produkter över hela världen 
köpte sommaren 2004 en Hitachi 
bläckstråleskrivare för att få en 
märkutrustning som var flexibel och 
enkel att använda.  Hitachi-skrivaren 
som skriver bäst före-datum på för-
packningarna  är naturligtvis ett krav 
för att produktionen skall fungera. 

Skrivaren som nu varit i drift i 5 år 
har haft ett förebyggande underhåll  
med filterbyte och allmän översyn. 

förebyggande underhåll
Serviceintervallen som är förinställd 
på 2400h innebär att skrivarens 
bläcksystem servas med nya filter 
och byte av bläck. Hannu Nyde-
ström som arbetar som tekniker utför 
servicen efter en anmälan från pro-
duktionschefen Gebhard Eisenlauer. 
”Servicen är billigast att uföra när 
den inte behövs” uttrycken är många 

men det står helt klart att ett avbrott i 
produktionen kostar mycket pengar 
och ett förebyggande underhåll med 
regelbunden service av märkutrust-
ningen är då en optimal lösning.

För mer information om  
Service och Support 

Kontakta hannu nydeström på 
08-519 422 97



info@allen.se
Svenska Allen AB
Box 2031 
128 21 SKARPNÄCK

Tel 08-724 01 95 
Fax 08-93 48 89

www.all-print.se 
www.allen.se
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VälKOmmEn tIll VåR mOntER 
På ScanPacK 20-23 OKtOBER

Entré 2Entré 5

Entré 8

Hotel Gothia Towers

Scanpack är en komplett förpack-
ningsmässa och skandinaviens 
ledande förpackningsmässa. Här får 
du både den stora bredden och de 
vassa spetsarna.

För registrering; gå in på 
www.scanpack.se

Svenska allens monter a03:39


