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Bläckstråleskrivare 
Hitachi PXR-H450
High-Speed

Vem tillverkar 30 st produkter per 
sekund eller vem har en produktions-
hastighet på 6 meter per sekund. Jo, 
det fi nns faktiskt företag med dessa 
produktionssiffror. 

Ett exempel är bryggerier som fyller 
upp till 120 000 burkar med öl eller 
läsk på en timme. En annan produk-
tion med dessa fantastiska siffror 
kan vara kabeltillverkare eller ett 
pappersbruk där produkterna verk-
ligen ”forsar” fram. 

Även vid dessa enorma hastigheter 
fi nns krav på märkning, exempelvis 
bäst-före-datum på burken eller löp-
metermärkning på kabeln. 

Det är i dessa extrema produk-
tionshatigheter som den nya 
high-speed-skrivaren Hitachi 
PXW-450 kommer till sin rätt. 

Hitachi PXR-H450 är konstruerad 
för att klara utskrifter i mycket höga 
hastigheter. Den kan exempelvis 
skriva 2-raders text över 4 meter 
per sekund. Det är svårt att 
ange exakt hur fort den kan 
skriva. Det beror helt på 
vilken text eller utform-
ning som skall märkas.

Generellt kan sägas att vid en 
rads utskrift med en liten 
matris når vi de högsta 
farterna och 
fl est utskrifter 
per sekund.

Svenska Allen utökar sin Teknik & Supportavdelning 
i Malmö med en ny person.

Då Skåne och södra Sverige har en stor produktion av 
livsmedel och många av våra kunder fi nns där, är det 
ett naturligt steg för oss att etablera ett servicekontor 
i Malmö.  

Anders Olsson har tidigare arbetat med service och sup-
port av industriella bläckstråleskrivare. Han ingår från 
och med den 1 juni i vår Teknik- och Supportavdelning. 
Anders som har fl era års erfarenhet av bläckstråleskri-
vare och märkning, ger med sin placering i Malmö, 
trygghet för våra sydliga och danska kunder. 

Anders har under sommaren och hösten genomgått en 
produktutbildning på Svenska Allens hela program och 
kommer att kunna serva samtliga märkmaskiner ifrån 
Svenska Allen. Våra kunder kan naturligtvis kontakta 
Anders direkt eller vårat huvudkontor i Stockholm.

Vi önskar Anders Olsson välkommen i Teknik-gänget.

Teknik & Support 
Syd i Malmö
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På orten Vidsel i Norrbotten driver Stefan 
Andersson Delikatessfabriken Norrbotten AB 
för delikata såser och dressingar. 

Välsmakande såser
Delikatessfabriken Norrbotten AB, som företaget 
heter, är känd för sina välsmakande såser såsom 
bearnaise-, aioli- och vitlökssåser. 

Företaget har valt Svenska Allens märkutrustning 
för både konsumentförpackning och transportem-
ballage. Anledningen till företagets investeringar 
inom produktionen har varit den stora efterfrågan 
på deras produkter samt att kunna utöka sina mark-
nadsandelar i Stockholmsområdet. 

För att märka dressingfl askorna används en Hitachi 
PB 260 som skriver ett bäst-före-datum på kapsylen. 
På ytteremballaget, som fl askorna packas i, används 
en Tifl ex HRP 1000 bläckstråleskrivare. Den utför  
märkning av streckkoder och produktnamn. 

Unikt med egna installatiner
Det som är lite unikt i det här fallet är att Delika-
tessfabriken i Vidsel har valt att göra sina installa-
tioner själva, utan hjälp från Svenska Allens service-
organisation. 

Tifl ex- och Hitachi-skrivaren startades upp hos 
Svenska Allen i Stockholm för leveranskontroll 
och samtidigt kopplades fotoceller in. Därefter 
skickades skrivarna till Vidsel och Delikatess-
fabriken Norrbotten AB som själva laddade in 
bläck och make-up. Därefter installerades skriv-
arna i produktionslinjen. 

Stefan är mycket nöjd med skrivarna. 
De är driftsäkra och lätta att programmera.

Delikatessfabriken 
i Vidsel 
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