
Svenska Allen levererar Hitachi bläckstråleskrivare till AstraZeneca
Svenska Allen Co-
ding AB har mång-
årig erfarenhet av 

industriell märkning i krävande 
miljöer. De erfarenheterna och 
den breda kompetensen har resul-
terat 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 pro-
dukter 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 bläckstrå-
leskrivare, och är därför trygga i 
förvissningen att det är den opti-
mala 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 kom-
ponenter i systemet. Bland annat 
har den optimala bläckkvalitén de-
finierats genom omfattande tester.

Skrivarna integreras i produk-
tionslinjen för märkning av batch- 
nummer och datum på läkeme-
delsförpackningar. Mjukvaran har 
uppdaterats och specialanpassats 
för att möta AstrasZenecas krav 
på utskriftskvalitet och användar-
vänlighet. Bland annat behövde 
AstraZeneca ett 3 raders tryck med 
hög skrivkvalité för visionkontroll.

Installationen av bläckstråleskri-
varna av modellen Hitachi PXR 
påbörjades under våren 2009 och 
kommer att fortsätta även under 
hösten. Platsen för installationen 
är AstraZenecas produktionsan-
läggning i Snäckviken, Södertälje 

där de nya Hitachi PXR ersätter 
äldre skrivare.

Engagerad leverantör
AstraZeneca valde Svenska Allen 
tack vare det kostnadseffektiva 
bläcksystemet, den enkla servicen 
samt planen för förebyggande 
underhåll. Dessutom sökte de en 
engagerad och involverad leve-
rantör. Avtalet omfattar förutom 
märkutrustningen även drift-
sättning, 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.
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