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Netlane

Grundtanken med Netlane är att se en produktionslinje 
som en märkning, även om det finns flera och olika 
skrivarutrustningar på samma linje. Operatören arbetar 
från en PC och hämtar de texter och information som 
skall skrivas med hjälp av att söka med ett batchnummer, 
produktnamn eller ordernummer. Även en automatisk 
avläsning kan göras med hjälp av en streckkodsläsare. 

När sedan Netlane har plockat fram rätt data kan även 
variabel information anges av operatören. Detta kan vara 
batchkod, operatörsnamn eller annan data som manuellt 
läggs till innan nedladdning. 

Netlane är en mjukvara skapat efter tre grundstenar:  
SÄKERHET, FLEXIBILITET och ANVÄNDARVÄNLIGHET 

Låt oss få presentera vår produkt där vi kommer att ta upp 
ett förmodligen nytt begrepp som heter ”Printjob” vår lilla 
hemlighet.

Kontakta gärna Magnus Folcke  
Tel: 08-724 01 95

MJUKVARA FöR iNdUsTRiELL MÄRKNiNg

Med vår populära mjukvara, Netlane uppnås:

•	 Ökad	säkerhet	mot	felmärkning
•	 Koppla	ihop	flera	skrivare	till	en	enhet	
•	 Snabbare	produkt	och	batch-byten	
•	 Centralisering	av	all	data
•	 Minimerad	risk	för	operatörs-misstag

Sedan introduktionen av Netlane 2002 har mjukvaran 
utvecklats i takt med våra kunders önskemål. Därav har 
Netlane idag många avancerade funktioner som stan-
dard. 

Netlane skapas 
För snart 10 år sedan efterfrågade en kund högre säker-
het i sin produktion. Problemet var att märkningen på kon-
sumentförpackningen och kartongmärkningen ibland inte 
överensstämde med etiketten på kartongen eller pallen. 
Ett handhavandefel av linjeoperatören innebar i dessa 
fall att företaget producerade produkter under en hel dag 
som sedan inte gick att sälja.
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om du använder flera skrivare av 
samma modell i din produktion 
och förpackningsmaskinen är så 
konstruerad att exempelvis fyra 
förpackningar matas ut varje gång.  
Kan du med hjälp av Netlane kopp-
la ihop dessa till en och samma Pc. 

Netlane kan sedan styra alla fyra 
enheterna på en och samma gång. 

Med	hjälp	av	Netlane	kan	operatö-
ren utföra en central nedladdning till 
alla fyra skrivare samtidigt.

EN LiNJE KoPPLAs ihoP 
TiLL EN ENhET

TVå sÄTT ATT ANVÄNdA NETLANE 
KoPPLA ihoP FLERA 
sKRiVARE TiLL EN ENhET

En produktionslinje består oftast av 
flera olika förpackningsmaskiner 
som i sin tur kräver olika typer av 
märkning. 

I exemplet till höger används en Ter-
motransferskrivare för påsmärkning 
och en Hitachi bläckstråleskrivare för 
ytterligare märkning. I slutet av linjen 
finns två stycken etikettdispensrar för 
märkning av kartonger och pallar. 

Med	hjälp	av	Netlane	kan	samtliga	
fyra skrivare kopplas ihop och ope-
ratören kan skicka olika information i 
olika format till varje skrivarenhet. 

Det medför att all data kommer från  
en central plats. För att öka säker-
heten är också en streckkodsläsare 
kopplad till Netlane för att starta en 
ny batch. 

EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN SVENSKA ALLEN   3



hiTAchi Ph
hitachi Ph är ytterligare en ny bläck-
stråleskrivare som lanseras på mässan 
i Älvsjö och Pack & Emballage den 5-6 
oktober. 

Under 2010 lanserade Hitachi RX-modellen som har 
varit mycket populär och haft stor försäljningsframgångar 
i Sverige. Nu drygt ett år senare kommer ytterligare en 
uppföljare inom den välrenommerade Hitachi P-serien. 

Den nya modellen Hitachi PH bläckstråleskrivare arbetar 
precis som tidigare modeller med principen kontaktlös 
märkning där bläcket sprutas på produkten från ett 
avstånd på cirka 10 mm. Tekniken kan användas för 
märkning av olika material som exempelvis metaller, 
plast, glas och trä. Hitachis bläckstråleskrivare är vanligt 
förekommande inom livs- och läkemedelsindustrin.

Skrivtekniken klarar av mycket höga hastigheter så som 
25 st ölburkar per sekund. Burkarna bokstavligen viner 
förbi ett skrivhuvud och får ett datum, batchnummer och 
ett	klockslag	angivet	helt	kontaktlöst.	Märktekniken	är	lika	
lämplig där hastigheterna är lägre som till exempel inom 
läkemedelsindustrin. 

Den nya modellen Hitachi PH har flera nya funktioner, 
men utvecklingsarbetet har koncentrerats till följande tre 
områden:

• Driftsäkerhet
Baserat på den driftsäkra och beprövade P-modellens 
bläcksystem erbjuder den nya PH-modellen ett unikt 
bläcksystem utvecklat av tekniker hos Hitachi specifikt för 
bläckstråleskrivare.

• Användarvänlighet
Pekskärmen har lättåtkomliga menyer på svenska. Ope-
ratören kan styra skrivaren på ett enkelt och överskådligt 
sätt då menyerna visar vanligt förekommande instruktioner 
vilket ger operatören hjälp med hur en viss åtgärd skall 
utföras.

Ett praktiskt och lättåtkomligt bläcksystem bidrar till enkla 
och snabba filterbyten. Vid service av skrivaren behövs 
inga specialverktyg eller utrustning.
 
• Miljö
Hitachi har alltid haft höga mål vad beträffar miljöpåver-
kan av sina maskiner och utrustningar. Naturligtvis gäller 
detta även den nya modellen Hitachi PH. Till Hitachi PH 
modellen finns kromfria och etanolbaserade bläcktyper 
som minskar miljöpåverkan. Historiskt sett har alltid de 
unika pumparna i bläcksystemet positivt bidragit till låg 
förbrukning	av	Make-Up.
 
Svenska Allen introducerar Hitachi PH bläckstråleskrivare 
på den Nordiska marknaden under mässan i Älvsjö. Be-
sök oss i vår monter för en demonstration och önskar Ni 
biljetter så finner ni länkar på vår hemsida www.allen.se

Kontakta gärna Marco Alonso 
Tel: 08-519 422 94, om du önskar information om vår 
nya PH Hitachi-skrivare.

NU ÄR doM hÄR! 
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ALLEN 53XL80
den nya termotransferskrivaren Allen 
53XL80 har lanserats på marknaden och 
nu så finns den klar för leverans.

Det unika med den nya modellen är att den helt saknar 
kontroll- eller styrbox. All elektronik finns placerad i skriva-
renheten. Detta ger besparingar vad det gäller tiden för 
installationen samt att utrymme för montage av en styren-
het inte längre är nödvändig.

Det nya magasinet innebär också snabba och enkla  
färgbandsbyten. Skrivytan är enligt modellbeteckningen 
53 x 80 mm och kan styras från alla våra modeller av 
program. 

Kontakta gärna hans Nielsen 
Tel: 08-519 422 92, om du önskar ytterligare information. 

NU ÄR doM hÄR! 
TiFLEX hRP 1000 R3

hRP står för high resolution printer och 
innebär att utskrifter i hög upplösning kan 
utföras på alla typer av absorberande ytor. 

Ett vanligt användningsområde är utskrifter på well-
kartonger där produktnamn i kombination med innehålls-
deklaration och streckkoder skrivs direkt på den färdig-
packade kartongen. 

Till den nya modellen HRP 1000 har Tiflex fokuserat 
på utvecklingen av en ny touchskärm och därmed ökat 
användarvänlighet markant. Den stora färgskärmen gör 
att operatören lätt och enkelt kan styra alla skrivarens 
funktioner. Självinstruerande hjälpmenyer där förklaringar 
visar hur den valda funktionen används förstärker använ-

darvändligheten ytterligare. 
Med	hjälp	av	skrivarens	
automatiska rengöringsfunk-
tion fås en konstant hög 
skrivkvalité. 

Besök oss för en demo med 
provutskrifter med vår nya 
HRP 1000.

Kontakta gärna Tobias haag
Tel: 011-18 41 50, om du 
önskar ytterligare information.

TIFLEX

TRE PRodUKTNyhETER 
hiTAchi Ph, ALLEN 53XL80 och TiFLEX hRP 1000
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Finlands största mejerikoncern Valio har utrustat sin fabrik i Jyväskylä med 
hitachi RX-s bläckstråleskrivare. den nya märkutrustningen används för 
”bäst Före” märkning av stora mjölkförpackningar.

VALio - FiNLANd
Stora företag som Valio ser mycket 
seriöst på själva ”märk-processen”. 
De måste ha maximal produktivitet 
och samtidigt möta alla de förord-
ningar och lagar som ställs på pro-
duktionen samt uppfylla kundernas 
krav. Detta innebär en strävan efter 
en ”problemfri” produktion med så få 
produktionsstopp som möjligt.

En effektiv märkning har blivit en 
konkurrensfördel för de företag 
som är beredda att investera i den 
senaste teknologin av märkutrust-
ning. Värdet av toppmoderna och 
snabba fyllningsmaskiner minskar 
om funktionen av en märkutrustning 
inte är tillförlitlig. Ett kort oplanerat 
stopp i produktionen kan orsaka stor 
påverkan på lönsamheten.

hiTAchi RX-ModELLEN 
MEd 90-gRAdERs hUVUd 
soM sTANdARd

En av 50 förbättringar!

Hitachi RX modellen är vår senaste bläckstråleskrivare för 
produktmärkning. En ny funktion från tidigare modeller är 
att ett vinklat huvud finns som standard. 

Genom att lossa fyra skruvar kan infästningen roteras 
90-grader och på så sätt byggs skrivhuvudet om. Själva 
ombyggnaden kan du själv utföra och det tar endast någ-
ra minuter innan allt är klart. Naturligtvis kan skrivhuvudet 

återställas om du i framtiden har en ny och annorlunda 
applikation. Detta är bara en av flera nya funktioner som 
finns på vår nya Hitachi RX-modell. 

Kontakta gärna Marco Alonso 
Tel: 08-519 422 94, om du önskar information om vår 
Hitachi-skrivare.

Ombyggnaden av 
skrivarhuvudet tar endast 

några minuter
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Marco Alonso är företagets produktspecialist för våra 
hitachi bläckstråleskrivare. 

Med	en	lång	erfarenhet	från	service	och	support	samt	
installationer	med	extern	kommunikation	är	Marco	helt	 
naturligt vår specialist inom vårt Hitachi bläckstråleskri-
vare program. Att inneha titeln produktspecialist är inget 
man förhandlar sig fram till utan något som man får 
genom	lång	erfarenhet	och	gedigna	kunskap.	Marcos	
erfarenhet inom denna teknik sträcker sig tio år tillbaka. 
 

MARco ALoNso
Marco	arbetar	idag	med	försäljning	med	ett	ben	kvar	på	
vår teknikavdelning. Han är vår kontaktman vid stora pro-
jekt och vid komplicerade installationer och integrationer. 
Han finns också till hands vid tekniska frågor och support.

Kontakta oss om Ni har några frågor inom industriell 
märkning på 08-724 01 95.

MöT VåR PRodUKTsPEciALisT iNoM hiTAchi bLÄcKsTRåLEsKRiVARE
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Svenska Allen Coding AB, Box 2031, 128 21 SKARPNÄCK   
Växel: +46 8 724 01 95, Fax: +46 8 93 48 89, E-post: info@allen.se, www.all-print.se, www.allen.se
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bEsöK VåR MoNTER och sE VåR NyA Ph ModELL!   

Under mässan Pack och Emballage i Älvsjö visar vi vårt 
program för industriell märkning.

Svenska Allen har under 25 års tid levererat märklös-
ningar till den Nordiska industrin. Läkemedel, Livsmedel, 

PAcK & EMbALLAgE i ÄLVsJö 
5-6 oKTobER, 2011

svenska Allens monter C05:21
Älvsjö-mässan, stockholm 

Stål och Plastindustrin är några av de branscher där 
kunder använder våra märklösningar.

Kom in till oss och diskutera med någon av våra specia-
lister angående Industriell märkning. 

Välkomna!


