
Mars 2009
Efter mångårig drift var det till slut 
dags att byta ut trotjänarna, varm-

präglingsverken Allen Compact 80/45. De ersattes av 
Allen 53LTi, en liten kompakt termotransferskrivare 
som passade direkt in i de gamla befintliga monte-
ringsramarna. 

Den nya skrivaren ALLEN 53LTi underlättar byte av 
skrivinformation med skrivarens lättanvända handter-
minal och minimerar driftstopp på produktionslinjen.

Maj 2009
För att märka ketchup och dressing-
flaskor har Orkla Foods mycket höga 

krav på vidhäftningsförmåga. Det hade tidigare visat 
sig svårt att hitta en märkning som fäste bra på plast-
flaskorna. 

Lösningen på problemen blev bläckstråleskrivaren 
Hitachi PB-260E från Svenska Allen. På Orkla Foods 
är man mycket nöjd med resultatet av märkningen 
och bläckets vidhäftningsförmåga.

SVENSKA ALLEN LEVERERAR SKRIVARE TILL

ORKLA FOODS

Orkla Foods:
Orkla Foods är den största 
producenten av ketchup i 
norra Europa. 
Under 2009 producerades  
27 000 ton ketchup och dres-
sing i fabriken.
Fabriken förser dom flesta  
McDonalds restaurangerna i 
Norden med ketchup.

Orkla Foods använder en spe-
ciell metod för framställning 
av sin ketchup. Metoden både 
krävande och kostsam, men 
fördelarna överväger eftersom 
ketchupen kan produceras 
helt utan konserveringsmedel 
och andra tillsatser vilket är 
viktiga för Orkla Foods.

Målet är att kunna leverera 
en sund produkt till konsu-
menten där endast naturliga 
råvaror används vid fram-
ställningen, berättar Tekniska 
Chefen Göran Svensson.

April 2007
Orkla Foods leve-
rerar i stort sett all 

ketchup till McDonalds i Norden. 

Företaget har specifika krav på 
hur deras kartonger ska märkas. 
Det ska vara märkning över stora 
ytor och med text som är placerad 
enligt McDonalds internationella 
krav. Lösningen är TIFLEX bläck-
stråleskrivare HRP 500 Quattro, 
med högupplösta utskrifter. 

Tack vare att TIFLEX HRP 500 
Quattro är bestyckad med fyra 
skrivhuvuden kunde Svenska 
Allen möta dessa krav och leve-
rera en lösning med högupplöst 
bläckstrålemärkning exakt dist-
ribuerad över stora kartongytor. 
De fyra skrivhuvudena styrs ifrån 
en industriell PC med Windows 
embedded. 

Utöver den faktiska märkningen 
ställdes också krav på hur inmat-
ningen av utskriftsdata skulle 
utföras. 

Svenska Allen AB levererade 
mjukvaran TIFPRINT som gör att 
kunden kan mata in utskriftsdata 
på ett ställe till de fyra olika skriv-
huvudena och det säkerställer 
att samtliga maskiner innehåller 
samma skrivinformation.

Skrivarna har nu varit i drift i 
tre år och Orkla Foods menar att 
det har inneburit minimalt med 
underhåll och en säker drift.

Operatören Eva Magnusson visar hur enkelt skrivdata ändras via pekskärmen. Datummärkning på påsar för storhushåll med Allen 53Lti Datummärkning på Felix ketchup med Hitachi bläckstråleskrivare
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