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Spendrups Bryggerier i Gränges-
berg har köpt sex bläckstråle- 
skrivare av märket Hitachi PXR450W 
till sina produktionslinjer för fyllning 
av flaskor och burkar. Hitachi PXR 
450 är konstruerad för att skriva med  
mycket hög hastighet. Vid ett flöde 
på upp emot 30 burkar i sekunden 
klarar Hitachi PXR 450W att skriva 
både datum och batchnummer på 
två rader. 

Via en industriell fältbuss av typen 
profibus kan Hitachi PXR 450W 
laddas med bäst före-datum och 
batchnummer från överordnat system. 
Att byta datum och batchnummer går 
blixtsnabbt, vilket möjliggör produkt-
byten utan stillestånd. För Spendrup är 
detta ett starkt argument. Manuell in-
matning av skrivdata i ett märksystem 
kan innebära kostsamma produktions-
stopp vid felmärkning av produkterna.
På vår hemsida www.allen.se kan 
du se en film som visar hur två  
Hitachi PXR450W märker 25 burkar 
per sekund på ett bryggeri i Spanien.

Nya ansikten hos Svenska Allen

Svenska Allen förstärker på försäljnings-
sidan.
 
Från och med den 10 januari i år 
arbetar Marco Alonso Östberg på vår 
försäljningsavdelning. Han kommer 
närmast från Mecopack AB och har 
erfarenhet av industriella märksystem 
och god kännedom om både marknad 
och teknik. Marco började som ser-
vicetekniker för bläckstråleskrivare, 
men har successivt kommit att ägna 
sig åt försäljning. I sin nya befatt-
ning kommer Marco också att vara 
produktspecialist inom området 
bläckstråleskrivare på Svenska Allen. 

Ni träffar Marco på Malmömässan! 
 

 
 
 
 

Mer information på baksidan.
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Spendrups Bryggerier 
investerar i en av världens
snabbaste märkutrustningar

Marco Alonso Östberg



Santa Maria Tex Mex i Landsk-
rona använder utrustning för 
datummärkning från Hitachi.
 
 
Svenska Allen har levererat fyra Hitachi 
PXR460 för datum- och spårbarhets- 
märkning till Santa Maria Tex Mex i  
Landskrona. Märkutrustningen ska  
användas i företagets nya fabrik för 
tillverkning av tortillabröd. Redan 2005 
levererades och installerades sex  
Hitachi-skrivare till befintliga produk-
tionslinjer vid den närliggande fabriken 
i Vadensjö. När produktionen av tor-
tillabröd startar kommer totalt tio Hi-
tachi PXR 460W att vara i drift i de två  
fabrikerna. 

Samtliga skrivare är köpta med ett ser-
viceavtal för förebyggande underhåll. En 
varningslampa på skrivaren signalerar 
när det är dags för översyn och produk-
tionspersonalen på Santa Maria Tex 
Mex underrättar Anders Olsson, tekni-
ker på Svenska Allen och stationerad i 
Malmö, om att det är dags för service. 
Serviceintervallen är 2.400 timmar och 
både arbete och material ingår i avtalet. 
Genom avtalet minimerar  Santa Maria 
Tex Mex risken för produktionsstopp på 
grund av utebliven datummärkning.

Mässa i Malmö
 
 
 
 
LIVSMEDELSPRODUKTION & FÖRPACKNING
Malmö Mässan, Malmö - 09/04 - 10/04/2008
http://www.easyfairs.com
Monter 306.

Välkommen till vår monter (monter 306)  i Malmö. Under mässdagarna kommer  
vi att presentera vårt breda utbud av kvalitetsprodukter för industriell märkning 
och identifiering. 
 
Våra produkter för märkning:
  
Termotransferskrivare • Laserskrivare • Bläckstråleskrivare • Varmprägling
 

Vinn en GPS!
När du lämnar ditt visitkort får du en lott i vår monter, med den har du chans att 
vinna en fin GPS-navigator!
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