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Komplex etikettering hos AAK Dalby
Produkten startar
sin bana genom
etikett- och märkprocessen.

AAK Dalby är ett företag inom livsmedelsindustrin som huvudsakligen tillverkar produkter baserade på vegetabiliska oljor till industri
och storhushåll.

Produkten
förses med
etikett.

I samband med att produktionen
centraliserades till Dalby tog Joachim Rapp hand om ansvaret för
produktionen och driftsättning av
nya produktionslinjer.
AAK Dalby som är inne i en stark
expansionsfas hade ett tidspressat
schema för att beställa och driftsätta
en linje för fyllning, etikettering och
märkning av sina flaskprodukter.
En stor variation av såser, grilloljor,
dressing med mera skulle kunna
produceras på en och samma linje

För att klara samtliga produkter används en Lalabel Pro
med dispensering i
två olika stationer.

och den stora variationen av flaskstorlekar och form satte All-Prints
konstruktionsavdelning på stora
prov. Den stora frågan var hur
samtliga produkter skulle kunna
etiketteras på en och samma produktionslinje.

Under förstudien jobbade Joachim
Rapp nära vår konstruktionsavdelning och flera besök gjordes i
Linköping för tester och utvärderingar. Olika dispenseringsmetoder testades och dokumenterades
med foton och film.

Förstudien gav trygghet
En förstudie utfördes hos AllPrint i Linköping, med flaskor och
etiketter från AAK Dalby, för att
kunna se vilka tekniska lösningar
som skulle användas innan tillverkningen sattes igång.

Lalabel Pro löste alla problem
För att klara samtliga produkter används en Lalabel Pro med
dispensering i två olika stationer.
Även en Hitachi bläckstråleskrivare och en Allen TT skrivare
integrerades i den kompletta produktionslinjen.

Färdigmärkt produkt
med etikett och
datummärkning.

Datummärkning av produkterna sker
med en Hitachi bläckstråleskrivare.

En Allen Termotransferskrivare
är integrerad i linjen.

Joachim Rapp på
AAK Dalby.

Några av de produkter
som märks hos AAK Dalby.

Förstudien var en viktig faktor
i detta projekt. Dels för att säkerställa funktionen men också
för att kunna klara av den tuffa
leveranstiden. Genom att testa och
dokumentera varje produkt innan
tillverkning kunde vi producera
utrustningen utan förseningar.

