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Prova något nytt
i höst!
Prova en ny modern
bläckstråleskrivare
från
Du kommer i gott sällskap. Följande företag har
redan valt Hitachi bläckstråleskrivare; Arla,
Santa Maria, Oriﬂame, Skånekött, Clean
Chemical Sweden.

Oriflame Cosmetics

Läs mer på sidan 2 >>

Santa Maria AB

Läs mer på sidan 3 >>

Extra vattenskydd

Läs mer på sidan 3 >>

Ett nyhetsblad om Hitachi bläckstråleskrivare. Besök www.all-print.se

Oriflame Cosmetics
Sommaren år 2003 köptes Nordium av Oriﬂame Cosmetics.
Oriﬂame har haft en kraftigt
ökad försäljning och förvärvet av
Nordium gav en värdefull kapacitetsökning inom produktsegmentet ”toiletries and fragrances”.

Stor erfarenhet,
tekniskt kunnande
I samband med att Oriﬂame köpte
fabriken 2003 har produktionen
ökat och vissa av produktionslinjerna går idag tre-skift. Lanseringar av nya produkter gör
att Robert Dahl som drift- och
underhållsansvarig har mycket att
stå i. Enligt Robert har fabriken på
Ekerö utanför Stockholm en stor
erfarenhet och ett tekniskt kunnande om blandning och fyllning
av kemitekniska produkter. Ekeröfabriken är byggd för att hantera
stora volymer och den höga automatiseringsgraden gör fabriken
konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. Samtliga produkter levereras till centrallager i
Holland och Polen för distribution
över hela världen.

Nordium testade nya
bläckstråleskrivare
Sedan slutet av förra året har
Robert Dahl tittat på ett ﬂertal
olika bläckstråleskrivare och
därefter testat två skrivare under
en tvåmånadsperiod. Hitachi PX
260E ställdes mot en konkurrent
sida vid sida. Svenska Allen stod
för utrustningen och Nordium
betalade förbrukningsartiklarna
bläck och Make-Up. Förutom
driftsäkerhet och driftkostnader,
var även användarvänligheten och
dokumentation, såsom användarmanual, faktorer som spelade in
när Svenska Allen ﬁck förtroendet att leverera dom första två
skrivarna. 3st skrivare av modell
Hitachi PX har levererats men på
sikt kan det bli aktuellt att byta
ut ﬂera gamla bläckstråleskrivare
mot Hitachi.

Några snygga exempel
Ett urval av Oriﬂame-produkter
som tillverkas på Nordium: Milk
& Honey Bath & Shower Gel,
Oriﬂame Intimate Wash, Oriﬂame
Apple Shampoo, Oriﬂame Apple
Conditioner, Oriﬂame Body and

Mind, Shower Gel, Hair Solutions
Colour Repair Shampoo, Oriﬂame
Foam Bath Sensitive, Solliden EdT
Her, Solliden EdT Him.
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Tål tuffa tag i tuffa miljöer!
”Ersätt din svarta sopsäck med
ett riktigt skydd”
Hitachi PX bläckstråleskrivare har
ett mycket gott skydd mot vatten
och damm. Skrivaren är klassad
till IP55 och kan monteras i exempelvis en våt livsmedelsproduktion. I vissa fall har våra kunder
önskat ett ytterligare skydd för
skrivaren då produktionsmiljön
har varit extremt tuff. Skyddskåpan som monteras ovanpå vårt
standardskåp har använts av våra
kunder exempelvis inom charkindustrin. Kåpan skyddar mot dom
starka rengöringsvätskorna som
används för att ”diska” linjerna
efter avslutad produktion. Andra
användningsområden kan vara
exempelvis färgtillverkning,
mejerier, bryggerier m m.

Hot Stuff – utmärkt märkning!

Svenska Allen får order för märkning av tortillas
6 st Hitachi PX 260 E levererades under september månad till
fabriken i Vadensjö för att
senare under hösten tas i drift.
Santa Maria AB som tillverkar
sina Tortillas vid fabriken
i Vadensjö utanför Landskrona har gjort en
utbyggnad av

fabriken för att kunna klara av att
leverera tortillas – efterfrågan ökar
ständigt på de smakfulla produkterna. En helt ny produktionslinje
skall tas i drift och i samband med
detta kommer en förändring att
göras av märkutrustningen på

fabrikens samtliga produktionslinjer. Den nya förpackningsmaskinen som kommer ifrån
Multivac AB kompletteras på
plats med bläckstråleskrivare
ifrån Hitachi och Svenska Allen.
Vi har också ett samarbete med
Multivac AB för att bläckstråleskrivaren ska integreras med
förpackningsmaskinen på
bästa sett.
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Strålande möjlighet –
Testa en ny Hitachi bläckstråleskrivare
Svenska Allen’s tekniker Miyad
Hilal arbetar med en av 5 st
Hitachi bläckstråleskrivare
redo för en testinstallation.

möjlighet att utvärdera Hitachi PX
skrivarna. Driftsäkerheten, driftkostnader och användarvänligheten är ofta faktorer som är
viktiga för våra kunder. En testinstallation kan naturligtvis ge
besked om detta.

Vi har 5 st Hitachi ”låne”-skrivare
som vi kan erbjuda nya kunder
att testa i sin produktion. Genom
testinstallationen har kunden

PACK & EMBALLAGE 2005; Monter F:06
Sollentuna Expo Center 26/10 - 27/10
Skandinaviens största förpackningsmässa 2005, ring för biljetter.
För registrering; gå in på www.all-print.se

Café

Pub
Svenska Allen
Monter F:06

Restaurang

All-print AB
Box 2031
128 21 SKARPNÄCK

Tel 08-724 01 95
Fax 08-93 48 89
www.all-print.se
www.allen.se
info@allen.se

