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SVENSKA AllEN
öppNAR NyTT KONTOR 
I GöTEBORG

Svenska Allen har tidigare haft servicekontor i Malmö 
och Stockholm men från årsskiftet finns en tekniker  
stationerad på Fotögatan 6B i Göteborg.  

En av företagets viktigaste hörnstenar är Service & Support 
och vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster för 
våra märkprodukter. 

Genom vår etablering i Götborg får vi ner restiden till 
våra kunder på västkusten. Vi kan samtidigt täcka upp 
arbetstoppar med servicepersonal från något av våra 
andra kontor när detta behövs.  

Från årsskiftet har Mattias Ardvik anslutit sig till vårt  
Service & Support Team vilket innebär att vi nu kan ge 
våra kunder på västkusten en betydligt snabbare support. 

Mattias har tidigare arbetat på Mark-It AB och har erfa-
renhet av märktekniker så som; termotransfer, bläckstråle-
skrivare och laser. Han känner till våra produkter och vår 
marknad och därför har vi snabbt kunnat skapa en redan 
fungerad serviceorganisation i vår västliga region. 

Svenska Allen kan idag erbjuda standardiserade service-
avtal för samtliga av våra märkutrustningar vilket kan vara 
en billig försäkring vid produktionsstopp.

Kontakta gärna Mattias för att boka ett besök eller för att 
diskutera service och förbyggande underhåll. 

Foto: Dan Alsterland

Mattias Ardvik, tel: 070-571 09 30
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Svenska Allen har sedan 15 år till-
baka utvecklad sin egen mjukvara. 

Kraven från våra kunder att kunna 
koppla samman skrivarutrustningen 
till olika överordnade system har 
också vuxit med åren. 

PharmaLane är en mjukvara som är 
framställd för läkemedelsindustrin 
och är naturligtvis uppbyggd för att 
säkerställa att inte en enda felaktig 
märkning sker under produktionen.  

Våra mjukvaror har utvecklats under 
åren i takt med nya krav och önske-
mål. En utveckling som har styrts av 
våra kunder 

Kontakta oss gärna så berättar vi 
mer om våra mjukvaror HitLane, 
NetLane och PharmaLane.

MjUKVARAN I CENTRUM - pHARMAlANE

WURSTMASTER  
DATUMMÄRKER KORV

Recipharm Karlskoga besöker oss för en FAT – leveranskontroll av PharmaLane.
Från vänster Ingar Steinsland från Label Craft tillsammans med Lena Westerlund och Börje Berndt 
från Recipharm. 
 

Företaget Wurstmaster tog hem hela 14 medaljer vid 
Chark SM 2010. 

Företagets specialitet är kryddkorvar med högt köttin-
nehåll. Vi träffar Stefan Skowronski på Wurstmaster, som 
påpekar att det är viktigt ”vad man stoppar i sin korv”. 
Wurstmaster arbetar för att korven ska smaka som förr 
och därför använder de kvalitetsråvaror och tillverkar sina 
charkprodukter enligt traditionella recept.

Svenska Allen kom i kontakt med företaget då en ny 
korvförpackning skulle lanseras. En kartong togs fram och 
en ny Hitachi märkutrustning installerades för att klara av 
datummärkningen.

Svenska Allen levererade också ett transportband i rostfritt 
stål. På så sätt kan även andra korvprodukter datummär-
kas med bläckstråleskrivaren. 

Vi tackar för besöket och gratulerar till SM-medaljerna!
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FINNFOREST 

lEDANDE FINSKT TRÄFöRETAG  
INVESTERAR I Ny MÄRKUTRUSTNING! 

Finnforest var det första företaget i 
Europa som beställde den nya Hitachi 
bläckstråleskrivaren modell RX-S. 

Under mässan Pactec 2010 i Helsingfors så visade  
DPI Coding Oy och Hitachi för första gången sin nya  
RX-bläckstråleskrivare på den Europeiska marknaden.

Finnforest som ingår i Metsäliitto Group är en av Europas 
största tillverkare av träprodukter och har över 3 000 
anställda. 
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Plywoodskivorna tål hård behandling och har stark mot-
ståndskraft mot fukt och väta. 

Finnforests stora sortiment av plywoodpaneler är resultatet 
av en lång finsk trätradition som sträcker sig mer än 100 
år tillbaka i tiden. 

I sin fabrik utanför Jyväskylä investerade företaget i en ny 
bläckstråleskrivare för märkning på plywood. Finnforest 
valde att uppdatera sin märkutrustning till Hitachis nya 
RX-S modell. 

Följande krav ställdes på den nya skrivaren: vara pålitlig, 
kostnadseffektiv, enkel och minimalt underhåll. 

Skrivaren fungerar perfekt och uppfyller alla våra krav, 
säger Mika Häkkinen Suolahti Finnforest  

Det bör tilläggas att märkutrustningen står i en extremt 
dammig miljö men fungerar utan problem.
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För att kunna ha full insyn i allt från inköp av råvaror, pro-
duktutveckling och produktion har de valt att producera 
sin hudvårdsserie i sin egen fabrik. 

I samband med att produktionslinjen monterades upp 
i den nya fabriken så fanns det också ett behov för att 
märka ett bäst före datum och ett batch:nr märkning på 
produkterna. 

Svenska Allen kom i kontakt med Theresia och Tea under 
en mässa i Stockholm och presenterade snabbt ett förslag 
där en specialkonstruerad transportörlösning tillgodoser 
datummärkningen av samtliga Salviderms förpackningar, 
stora som små.

En Hitachi bläckstråleskrivare utför den kontaktlösa märk-
ningen på flaskorna och tuberna. 

Salviderm har fått en ”flygande start ” och skälet till det är 
att tjejerna har tecknat ett avtal om leverans av hela sitt 
sortiment till ICA-varuhusen i Sverige.

Vi på Svenska Allen tackar för förtroende och kan varmt 
rekommendera handkrämen som vi testade under vårt 
besök.

TUFFA ENTREpENöRER 
STARTAR FABRIK I NACKA

Theresia och Tea är två av fyra tjejer från 
Nacka som brinner för sina idéer om 
organiskt tillverkade hudvårdsprodukter. 

En lasermärkare är idealisk för märkning av flera  
produkter och material och används främst inom  
tillverkningsindustrin.

Några exempel på användare finns inom bil-, elektro-
nik-, förpacknings-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. 
Tekniken kan användas bland annat på papper, trä, glas, 
keramik, plaster, metaller och legeringar.  

MÄRKNING MED lASER
Med lasertekniken behövs inga förbrukningsmaterial och 
tack vare det blir driftkostnaderna mycket låga. 

Typiska användningsområden kan vara: 2D-koder, datum-
märkning, batchnummer.

Kontakta oss för en första diskussion om Lasermärkning.

Tea och Theresia
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Sedan några år tillbaka arbetar 
Svenska Allen tillsammans med 
Ikano Bank och kan därmed er-
bjuda hyresavtal för våra samtliga 
märkutrustningar. 

Tiderna förändras och vi ser hela 
tiden ett ökat intresse för att hyra 
en utrustning istället för ett vanligt 
traditionellt köp. 

Valmöjligheterna för hur ett hyresav-
tal kan se ut är många. Men låt oss 
presentera några utav fördelarna.

Fördelar med ett hyresavtal:

•	Ingen	kontantinsats.
•	Bättre	likviditet	ger	nya	affärsmöj	-	
 ligheter.
•	Kända	flöden	-	inga	överraskningar.
•	Kostnaderna	för	investeringen		 	
 sprids ut. 
•	Bibehållet	låneutrymme	hos	ban-		
 ken.
•	Enkelt	att	budgetera	och	planera.

Ett exempel:

Hyra av en Hitachi RX bläckstråle-
skrivare under tre år, där följande är 
inräknat för drift i två skift:

Stativ, installation, bläck & Make-Up, 
service med resor, reservdelar. 

pris per månad 3.215:- exkl moms

SVENSKA AllEN  
I SAMARBETE MED

CONTINENTAl BAKERIES NORTH EUROpE AB 

Svenska Allen har under flera år haft 
förtroendet för märkningen av bageriets 
förpackningar. 

Nyligen installerades ytterligare en termotransferskrivare
av modellen Allen 55SST i en av förpackningsmaskinerna 
för kakor vid fabriken i Örkelljunga. 

Det är viktigt för Continental Bakeries North Europe AB 
att rätt information skrivs ut på kakpåsarna, då en stor 
andel av produktionen går på export och många olika 
språkvarianter förekommer.

Företaget använder även vår mjukvara NetLane som 
underlättar arbetet då den automatiskt ser till att rätt infor-
mation skrivs ut. 

Kontakta oss och diskutera hyrasavtal 
Magnus Folcke 08-724 01 95
Tobias Haag 011-18 41 50 
 

INSTAllERAR Ny TERMOTRANSFERSKRIVARE, AllEN 55SST
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Svenska Allen Coding AB, Box 2031, 128 21 SKARPNÄCK   
Växel: +46 8 724 01 95, Fax: +46 8 93 48 89, E-post: info@allen.se, www.all-print.se, www.allen.se
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TVå STORA MÄSSOR STåR FöR DöRREN!
Under mässan Pack och Emballage i Malmö och 
Interpack i Düsseldorf visar vi vårt program för Industriell 
märkning. 

Svenska Allen har under 25 års tid levererat märklös-
ningar till den Nordiska industrin. Läkemedel, Livsmedel 

pACK & EMBAllAGE I MAlMö
13-14 ApRIl, 2011

Svenska Allens monter p019
Baltiska Hallen –Isstadion - Malmö Mässan 

.

och Plastindustrin är några av de branscher där kunder 
använder våra märklösningar. 

Kom in till oss och diskutera med någon av våra specia-
lister angående Industriell märkning. 

Välkomna!

INTERpACK MÄSSA I DÜSSElDORF, 
TySKlAND 12-18 MAj

Hitachi och Allen hittar du i hall 12 monter D52-e51

Representanter för Svenska Allen kommer att finns tillgäng-
liga under hela mässan. Vi önskar att Ni kontaktar oss för 
ett bokat besök.

Kontakta Tobias Haag för ett bokat besök under  
Interpack:  
070-340 70 94 eller på tobias.haag@allen.se.

Välkomna!


