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Risenta
valde
NetLane

Risentas välkända vegetariska produkter har funnits på hyllorna i både dagligvaruhandeln och hälsofackhandeln sedan 70-talet, och en stor del av
sortimentet; såsom Solrosfrön, Gröna Linser
och Råris paketeras i konsumentförpackningar.
Egil Ahlkulla, Produktionschef på Risenta,
framför märkta och leveransklara produkter.

Bläckstråleskrivare hos Souperb

Läs mer på sidan 2 >>

Allen NX2 CM hos Gotlandsbrödet

Läs mer på sidan 2 >>

TT-skrivare med stora skrivytor

Läs mer på sidan 3 >>

Risenta valde NetLane (forts.)

Via en Industri PC
med pekskärm laddar NetLane texter
till båda skrivarna
samtidigt.

Då företaget nyligen lanserade en
ny konsumentförpackning,
bestämde man sig också för att
investera i en ny förpackningslinje,
vilket medförde att man började se
över märkningen av både konsument- och grossistförpackningar.

Svenska Allen som troget levererat
märkningssystem till Risenta AB i
drygt 10 år, hade dock svaret även
denna gång i den nya mjukvaran
NetLane.
Layout 1

NetLane

I samma veva kom det nya riktlinjer
från företagets stora kunder gällande grossistmärkningens utseende.
Streckkoden var nu tvungen att
vara synlig på två sidor av förpackningen.

DB

Layout 2

DB = Databas. Layout 1 = Påsmärkning
Layout 2 = Kartongmärkning

Det geniala med NetLane är att den
automatiskt kan koppla ihop produktens artikelnummer med de två
märkningssystemen på linjen och
skicka ut layouter och format till
märkning av både påse och kartong
samtidigt.

För ett företag som strävar efter att
uppfylla de nya direktiven inom livsmedelsbranschen är korrekt märkning av samtliga förpackningar ett
krav, och grunden till spårbarhet, så
detta var något som Risenta snabbt
ville finna en lösning på.

Spårbarhet viktigt
Risentas produktionschef, Egil
Ahlkulla påpekar att spårbarhet är
ett mycket viktigt element i
företagets produktion: “Vi
måste hålla koll på
varenda liten pryl
som kommer in
och som lämnar företaget.”

Programvaran kan hantera över 30
olika märkningssystem med olika
layouter kopplade till ett och
samma artikelnummer. För att göra
produktionen ännu smidigare, kan
dessutom flera produktionslinjer
anslutas parallellt.
“Det är bra för oss att våra operatörer endast genom en manöverpanel
och en inslagning på pekskärmen
skickar information till båda märksystemen samtidigt. Detta minimerar fel och ger en säkrare
produktion.”, konstaterar Egil.

Svenska Allens
samarbete med BL
Products AB ger en
komplett lösning.
Svenska Allen och BL Products
AB har ett långvarigt samarbete
där BL’s påsfyllare från italienska
Ilapack kompletteras med märkutrustning från Svenska Allen.
Detta samarbete har underlättat
mycket för våra gemensamma kunder. Gotlandsbrödet, som har sin
produktion i Tingsrede på Gotland,
är en av dessa kunder. När
Gotlandsbrödet valde att använda
BL’s flowpackmaskin Carerra 500
för styckförpackning av kaffebröd,
utrustades maskinen med Svenska
Allens termotransferskrivare
NX2CM. Detta hjälpte
Gotlandsbrödet att uppfylla sina
krav på att varje enskild påse måste
förses med produktnamn, innehållsförteckning och datummärkning.

Etikettlös märkning
Då termotransferskrivaren trycker
direkt på plastfilmen innan BL’s
maskin formar och fyller påsarna
med bröd, behövs ingen etikett
appliceras efter paketeringen, vilket
så klart sparar tid för kunden.
Svenska Allen och BL Products kan
tillsammans erbjuda flera olika lösningar med integrerade förpacknings- och märkningssystem.

Svenska Allen levererar Hitachi bläckstråleskrivare till Souperb AB
Det är snart tre år sedan Souperb
AB lanserade sina kylda soppor i
livsmedelsbutikerna. Sedan dess
är det just maträtten soppa som
ökar sin försäljning mest i
Sverige.

Hög kvalitet i alla led
2003 ökade Souperb sin omsättning
med 70 procent och är nu en av
marknadsledarna i sin genre.
Souperbs affärsidé är att “erbjuda
konsumenten en lättillgänglig produkt av hög kvalitet med en genuin
smak till ett bra pris”.
Detta kräver naturligtvis högsta möjliga kvalitet i alla tillverkningsled.
Ifråga om märkutrustning för bäst
före-datum föll valet på Hitachis

bläckstråleskrivare levererad av
Svenska Allen.

ner som kalender, grundläggande
numrering, datalagring m.m.

Kontaktlös märkning

Mer information hittar du på vår
hemsida www.allen.se.

Med Hitachis bläckstråleskrivare
uppnås en kontaktlös märkning av
produkterna, med upp till 10 mm
avstånd. Tack vare ett mycket avancerat bläcksystem med bl.a. ink heating fungerar skrivaren i produktionsmiljöer ner till 0° C. Bläcket
torkar på 1 sekund.
Det unika med Souperbs installation är att produktionen sker i en
temperatur på endast + 4 grader.

Två olika modeller
Hitachi PX-serie finns i två olika
utföranden, 1-2 rader och 1-4 rader.
Båda modellerna har bl.a. funktio-

Produktion vid en temperatur på
endast + 4 grader.

Termotransferskrivare med stora skrivytor
ersätter förtryckt förpackningsmaterial
Inom livsmedelsindustrin har man
länge använt färdigtryckta förpackningar, men på senare år har allt fler
livsmedelstillverkare upptäckt fördelarna med termotransferskrivare och
gått över till att använda neutral film,
eller film med endast dekoren förtryckt, vid paketeringen.
Svenska Allens TT-skrivare har
skrivytor upp till 160mm x 100mm
och kan skriva information som
streckkod, innehållsförteckning,

datum och klockslag direkt på den
neutrala förpackningsfilmen redan
innan den formas och fylls.
Hittills har den här typen av produktmärkning av livsmedel nästan uteslutande använts för grossistförpackningar, där kravet på design inte är
lika högt som på konsumentmarknaden. Men med en välarbetad förpackning som grund gör Svenska Allens
NX4-och NG6-modeller det nu möjligt att använda metoden även mot
konsumentmarknaden.

Ett företag som vill dra in på utgifterna (och om sanningen ska fram,
vem vill inte det?), har mycket att
vinna på att skaffa en termotransferskrivare. Dels minskar ställtiderna vid produktbyte eftersom samma
förpackningsfilm kan användas till
hela sortimentet, vilket i sin tur
leder till att kravet på lagerutrymme för förpackningsmaterial minskar, och därmed reduceras också
lagerkostnaderna.

På Blå Bands storköksförpackning för Potatis och
Purjolökssoppa-32 portioner är
endast dekoren förtryckt.
Förpackningen visar en skrivyta på
107 x 90 mm ifrån Allen NX4 skrivare

Det kostar att stå stilla!
Tillförlitlig service och underhåll av märkningssystemen är en av de
viktigaste faktorerna för att säkerställa att produktionen löper smidigt.
Då dagens produktionslinjer blir
allt effektivare, ökar också belastningen på maskinerna, vilket gör att
behovet av service växer.
Då vår filosofi är att service är bäst
när den inte behövs, lägger vi gärna
vikten på förebyggande underhåll.
Genom att planera in regelbunden
service redan vid installationen av
märkningssystemen kan dyra produktionsstörningar minimeras, eller
kanske helt undvikas.
Svenska Allen kan erbjuda flera förmånliga serviceavtal, skräddarsydda
efter just dina behov.
Våra så kallade +PlusAvtal+ baseras
bl. a. på vilken arbetsbelastning
maskinen utsätts för vid produktionen, vilket gör att du alltid får rätt
service vid rätt tidpunkt.

Allt detta ingår i våra +PlusAvtal+
för Termotransferskrivare:
• Årlig underhållsservice
• Subventionerad
underhållsutbildning (se nedan)
• Teknisk support via telefon
• Konsultation för ökad
produktionssäkerhet
• Förtur vid akut behov av service
• Rabatt på reservdelar
• Reservdelskontroll/inventering
• Fria uppdateringar av mjukvara
• Automatisk leverans av
förbrukningsmaterial

Utbildning
En av grundpelarna i våra serviceavtal är vår praktiska +PlusUtbildning+
för tekniker och operatörer.
Meningen är att kundens egen personal, efter avslutad utbildning, ska
kunna utföra enklare reparationer
och utbyten själva, med eventuell
support via telefon eller Internet.
Större ingrepp utförs dock alltid av
våra skickliga servicetekniker.
Kontakta mig för
att diskutera Era
behov av service.

Roger Ahlgren

Svenska Allen gör
klart för anfall
– Värvar hockeyproffs inför
nästa säsong!
Skämt åsido, Fredrik Westberg
må vara aktiv ishockeyspelare i
Waxholm IK, men det var inte de
meriterna som gav honom
anställning hos Svenska Allen.
Nej, det var hans gedigna bakgrund
inom VM-data, och det faktum att
han spenderat större delen av sitt
arbetsföra liv med försäljning och
support, som avgjorde när han fick
tjänsten som vår nya försäljningsoch produktspecialist. Fr. o. m. den
1:a april kommer Fredrik att ansvara för försäljningen av våra termotransfer- och bläckstråleskrivare.
Bli inte förvånad om Fredrik hör av
sig till Dig för att presentera vårt
nya program för produktmärkning.
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