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SVEnSKa allEn lEVERERaR SKRIVaRE tIll

PRocoRdIa

Procordia Food AB,  
Fågelmarafabriken:
Procordia Fågelmara 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.

Procordia Fågelmara använder 
en speciell metod för framställ-
ning av deras Ketchup.  

Metoden är en krävande och 
kostsam process, men fördelarna 
överväger. Att ketchupen kan 
produceras helt utan konserve-
ringsmedel och andra tillsatser är 
det viktiga för Procordia.

Målet är att kunna leverera en 
sund produkt till konsumenten 
berättar Tekniska Chefen Göran 
Svensson.

Endast naturliga råvaror används 
vid framställningen.

april 2007
Procordia levererar
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 bläckstråle-
skrivare HRP 500 Quattro, med 
högupplösta utskrifter. 

Tack vare att TIFLEX HRP 500 
Quattro är bestyckad med fyra skriv-
huvuden kunde Svenska Allen möta 
dessa krav och leverera en lösning 
med högupplöst bläckstrålemärkning 
exakt distribuerad över stora kartong-
ytor. De fyra skrivhuvudena styrs 
ifrån en industriell PC med Windows 
embedded. 

Utöver den faktiska märkningen ställ-
des också krav på hur inmatningen
av utskriftsdata skulle utföras. 

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

Skrivarna har Nu varit i drift i 3 år 
och Procordia menar att det har 
inneburit minimalt med underhåll och 
en säker drift.

Operatören Eva Magnusson visar hur enkelt skrivdata ändras via  pekskärmen.
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mars 2009
Efter mångårig drift var det till slut dags att 
byta ut trotjänarna, varmpräglingsverken 

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

Den nya skrivaren ALLEN 53LTi underlättar byte av skriv-
information med skrivarens lättanvända handterminal och 
minimerar driftstopp på produktionslinjen.

maj 2009
För att märka ketchup och dressingflaskor
har Procordia mycket höga krav på 

vidhäftningsförmåga. Det hade tidigare visat sig svårt att 
hitta en märkning som fäste bra på plastflaskorna. 

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

Datummärkning på påsar för storhushåll med Allen 53Lti Datummärkning på Felix ketchup med Hitachi bläckstråleskrivare



4   EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN SVENSKA ALLEN

lantmännEn  
UtSädESanläggnIng 
I ESlÖV

Under 2008 skedde stora förändringar 
i Produktionen hos lantmännen utsädes-
anläggningen i Eslöv. målet var att starta 

packning av ”småsäck” i större skala. 

Efter att Lantmännen tagit över produktionen och pack-
ning av fröer för Svalöv Weibull i Landskrona skulle även 
dessa distribueras från anläggningen i Eslöv och detta 
ställde också nya krav på märkning.

För att kunna möta dom nya kraven så krävdes en helt 
ny märkutrustning för att passa Lantmännens och Svalöv 
Weibull produkterna. Märkningen är också strikt kontrol-
lerad av Jordbruksverket och detta innebär att all informa-
tionen till skrivarna kopplas mot två olika databas system, 
Lantmännens samt Svalöv Weibull´s. 

För att uppfylla kraven levererade Svenska Allen AB 
mjukvaran NETLANE som specialanpassades tillsam-
mans med ansvarig personal hos Lantmännen. Samtliga 
märkutrustningar på produktionslinjen är kopplat till ett 
”Märksystem” som också kontrollerar att rätt information 
finns på den färdiga säcken.

Driftschef  Björn Råsberg diskuterar skrivdata på etiketter med Tobias Haag från Svenska Allen AB.
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nEtlanE  
– En mjukvara 

kontrollerar och säkerställer rätt skriv-
data till 8 st märkutrustningar. 
Med NETLANE väljer operatören
vilken produkt eller order som ska

startas. NETLANE hämtar utskriftsin-
formationen till samtliga skrivare
från Lantmännens/Svalöv Weibulls
databaser.
För vissa produkter får även opera-
tören ange tilläggsinformation som 

ex.vis batchnr som görs manuellt. 
Vald skrivdata skickas sedan ut till 
alla skrivare på linjen samtidigt för 
att säkerställa att all märkutrustning 
har aktuell och riktig information.

allen  termotransferskrivare
ALLEN NG8 IM skriver direkt på
säckarna. Information om bet-
ning och klasser av utsäde och
fröer skrivs innan säckarna fylls
och då säcken är helt plan

netlane
Lantmännens, Tommy Mölgård
startar upp en ny order som
skickas till alla märkutrustningar
på linjen. Från Netlane anger 
Tommy vilken produktionsorder 
som skall startas och skrivdata 
hämtas automatiskt från två 
olika databaser.

Bläckstråleskrivare
2 st Hitachi bläckstråleskrivare 
märker på sidorna av säcken 
med löpnumrering enligt Jord-
bruksverket regler.

Etikettering av pall 
Etiketter appliceras automatiskt 
på två sidor om pallen för att 
alltid vara synlig. En  etikett på 
varje sida underlättar distributio-
nen och lagerhanteringen. 

Etikettering
För Svalöv Weibulls produkter 
finns en toppetikettering för märk-
ning av tilläggsinformation.

1. 4.

5.3.2.

1.

2.

3. 4.

5.

Så fungerar det hos Lantmännen
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Specialdesignat bläcksystem för pigment 
ger långa service intervaller och hög 
driftsäkerhet.

I Hitachis unika och specialdesignade bläcksystem för 
pigment har förutom en hög driftsäkerhet inneburit mins-
kade driftskostnader för våra kunder. 

Genom längre serviceintervaller minskar både kostnader 
för reservdelar samt stillestånd. 

Det är dock den låga förbruk-
ningen av både bläck och 
Make-Up som ger de största 
besparingarna.

PXR-PIgmEnt

KWH PIPE I FInland mäRKER 
SIna RÖR mEd 6 St HItacHI 
BläcKStRålESKRIVaRE.
Vid fabriken i Vasa tillverkar oy KWH Pipe aB plaströr 
för Va- och VVS-installationer. 

Produktionen i Vasa har under en lång tid utvärderat och 
testat en Hitachi PXR-pigment bläckstråleskrivare för märk-
ning av svarta plaströr.  

Utvärderingen som pågått under ett drygt år har nu resul-
terat i en order på totalt 6 st Hitachi PXR-P bläckstråleskri-
vare med vitt bläck. 

Hitachi PXR-pigment har ett nyutvecklat bläcksystem för an-
vändning med bläck innehållande pigment. Vid märkning 
på mörka ytor krävs pigmentet för att få god läsbarhet.

Installationen och  försäljningen är utförd av vår sammar-
betspartner DPI-Coding OY i Finland. Mer information om 
företaget finns under deras hemsida  www.dpicoding.fi



Santa maRIa 
tEX mEX
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Svenska  allen får nytt förtroende 
av Santa maria tex mex i lands-

krona och tecknar ett nytt avtal.

Svenska Allen  och Santa Maria har 
tecknat ett nytt avtal gällande instal-

lation av 10 st nya Hitachi bläckstråle-
skrivare av modellen PXR 260W. 

Avtalet gäller utbyte av äldre skrivare 
omfattar service, support och även delar 

till förebyggande service. 

Avtalet  är att beteckna som ett fullservice 
avtal och sträcker sig över 5-år. 

anders olsson har en gedigen er-
farenhet och många års arbete med 
service och support av industriella 
märksystem.

Erfarenheten har han bl.a från en 
tidigare anställningar innan han kom 
till Svenska Allen. Det var därför ett 
naturligt val för företaget att Anders 
fick ansvar för service och support i 
södra Sverige. 
När vi under 2005 började instal-
lera våra bläckstråleskrivare från 
Hitachi i den södra delen av Sverige 
och Danmark ville vi förse våra kun-
der med lokal service och support. 

En tEKnIKER På VåR SydlIgaStE UtPoSt  
andERS olSSon

Med Anders placering i Malmö kan 
vi med korta restider nå våra kunder 
i södra Sverige men också när det 
krävs ge support till företagen på 
den danska sidan av Öresund. Med 
vår etablering av ett servicekontor 
i Malmö har vi också på detta sätt 
skapat en form av ”jourverksamhet” . 
Våra tekniker i Stockholm kan hjälpa 
till och jobba i södra Sverige under 
stora arbetstoppar och Anders kan 
hjälpa till när det blir mycket jobb på 
andra delar i Sverige. 

Kontakta gärna oss för att boka in 
en Service direkt till Anders eller till 
vårt huvudkontor i Stockholm.

Kontakta anders olsson på

076-853 45 70

anders.olsson@allen.se



info@allen.se
Svenska Allen AB
Box 2031 
128 21 SKARPNÄCK

Tel 08-724 01 95 
Fax 08-93 48 89

www.all-print.se 
www.allen.se
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VälKommEn tIll någon aV VåRa 
montRaR I malmÖ aREna

Svenska allen coding aB kommer under maj månad att 
deltaga i två mässor i malmö arena som är en helt ny 
spelplats för oss. 

Vårt breda program för märkning passar in i båda mäs-
sorna och då vi idag har kunder in båda industrisegmen-
ten har vi valt att deltaga på båda mässorna. 

PlaSttEKnIK Öresund 2010PacK & EmBallagE / logIStIK Öresund 2010

18 maj – 19 maj,  
monter H08

26 maj – 27 maj, monter F05

Kontakta oss för biljetter  eller för att boka in ett besök 
eller möte i vår monter.

VälKomna!


