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Vi märker allt ifrån stora stålrör till små eti-
ketter för läkemedelsförpackningar. I detta
nummer av Identitet presenterar vi några av
dom lösningar på produktmärkning som vi
tagit fram tillsammans med våra kunder. Och
vem vet, kanske har vi redan levererat lös-
ningar som även kan förenkla produktmärk-
ning och identifiering i din verksamhet.

Fråga oss – vi kan märkning.

Nyheter vi visar under mässan:
Hitachi bläckstråleskrivare

Allen Termotransfer

Välkomna till Svenska
Allens monter under
Tekniska Mässan i Älvsjö
och Pack & Emballage
2004 i Sollentuna

På bilden: Magnus Folcke, Svenska Allen



Ett nyhetsblad ifrån Svenska Allen. Besök www.allen.se

Med förpackningsmaskiner från
Lauper som grund skräddarsyr
Björn Kjellbris och han kollegor
på Christer Nöjd AB förpack-
ningslösningar till sina kunder.
Företaget levererar snabba och
effektiva påsförpacknings-
maskiner för bl.a. beslag, 
kullager och reservdelar. 
Inom kort kommer företagets
kunder att kunna utföra sina för-
packningsarbeten ännu snabbare.
Och det tack vare ”Multi Format

Printer”. En helt ny skrivarlösning
från Allen som lanseras på
Tekniska Mässan i Älvsjö mellan
den 19:e och 23:e oktober. Missar
du den mässan har du en andra
chans att bekanta dig med Allens
nya printer på Pack & Emballage
2004 i Sollentuna 27-28 oktober

Lösningen på ett praktiskt problem
I dagens förpackningslösningar
ingår Allens termotransferskrivare
för utskrifter direkt på påsen. En
lösning som ibland inte är helt
tillfredsställande eftersom termo-
transferskrivaren har en begrän-
sad skrivyta. Och det är ett prak-
tiskt problem för många använda-
re av de förpackningslösningar
man levererar. Som regel måste
nämligen förpackningen förses
med en instruktion till använda-
ren. En instruktion som beskriver
hur exempelvis en viss reservdel
skall monteras eller användas.
Eftersom denna instruktion i
många fall kräver mer utrymme
än vad tidigare skrivare kan leve-
rera måste ett förtryckt pappers-
dokument användas.
Pappersinstruktionen måste oftast
stoppas i påsen för hand. Ett tid-
skrävande arbete. 

Ersätter papperslappen
När Allen i England nu i oktober
lanserar sin nya ”Multi Format
Printer” på den svenska markna-
den innebar det lösningen för
Christer Nöjd AB och dess kun-
der. För ”Multi Format Printer”
har en skrivarteknologi som till-
godoser behovet av att få ner

mycket information på liten yta.
Och det direkt på påsen istället
för på en separat bifogad manual i
form av en papperslapp. Här
handlar det om en skrivare som
kan skriva flera olika meddelan-
den i en och samma sekvens, efter
varandra. Genom att helt enkelt
takta fram påsen i flera  olika steg
kan påsen förses med både textin-
nehåll och exempelvis
en monteringsbild. 

Välkomna för en
demonstration i
Svenska Allens mon-
ter F:06 på Pack och
Emballage 2004 i Sollentuna eller
på Tekniska Mässan i Älvsjö där vi
finns i monter A18:49.

Ett företag som kan intyga att en
bläckstråleskrivare från Hitachi
kan användas till mycket mer än
att märka datum och streckkoder
är läkemedelsföretaget Recip AB i
Haninge. När en av bolagets kun-

der beställde 12 miljoner blister-
förpackningar med tabletter fick
man en tuff uppgift. Det var inte
tabletterna eller blisterförpack-
ningen som var problemet. Nej,
problemet var att kunden ville ha
en svart markering för att visa var
förpackningen skulle öppnas. 

I Rahms Kexfabrik i
Stockholmsförorten Västberga
tillverkas krustader. En produkt
som företaget säljer och exporte-
rar över hela världen, bl.a
genom Ikea-varuhusen. 

Eftersom krustader är spröda och
känsliga produkter förpackas
dessa varsamt en och en i plastfor-
mar som därefter placeras i kon-
sumentanpassade förpackningar.
Och det är här som Hitachi PX-
460E kommer in i processen. En
pålitlig och flexibel bläckstråle-
skrivare som dessutom är utrustad
med en stor och användarvänlig
touchpanel.  En detalj som gör det
enkelt för personalen att snabbt
anpassa ”bäst före-märkningen”

på alla de krustadförpackningar
som Rahms dagligen exporterar
till olika länder, världen över.

Fler funktioner
Men Hitachi PX-460E erbjuder
mer än så. Funktioner som
exempelvis automatisk uppda-
tering, klocka och skiftkoder
ingår redan i standardutförandet
liksom ett minne där upp till 250
stycken olika textmeddelanden
kan lagras.

Ett nyhetsblad ifrån Svenska Allen. Besök www.allen.se

Hitachi PX-460E datummärker 
Rahms krustader 

“Multi Format Printer” – mycket information på liten yta

Björn Kjellbris intill en Lauper förpackningsmaskin
bestyckad med Allens Multi Format Printer

Frågeställningen hamnade på vårt
bord och tillsammans med Recip
hittade vi lösningen.

Till vår hjälp tog vi Hitachis nya
bläckstråleskrivare PX-260E. En
skrivare som vi därefter komplet-
terade med en pulsgivare “hastig-
hetsmätare” som tillsammans
kunde prestera det som krävdes

för att lösa uppgiften. Slutet gott
allting gott. Hitachi PX-260E satte
två fyrkantiga prickar på undersi-
dan av tablettförpackningen och
Recips problem fick en ”märkbar”
lösning.

Två fyrkantiga prickar öppnar nya möjligheter

”Multi Format Printer” skriver två olika texter
och bilder efter varandra i en sekvens.



Svenska Allen AB
Box 2031
128 21 SKARPNÄCK

Tel 08-724 01 95
Fax 08-93 48 89
www.allen.se
info@allen.se
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Vi på Svenska Allen erbjuder
alla våra kunder en utbildning
på operatörs- och servicenivå.

Vi kallar den Plusutbildning. En
skräddarsydd utbildning främst
anpassad till verksamheter som är
användare av flera skrivare. Men
utbildningen passar även dig som
kanske bara har en skrivarenhet
men driver en verksamhet där
även korta stillestånd kan bli kost-
samma. 

Vårt utbildningspaket kan kom-
pletteras med ett serviceavtal, ett
så kallat Plusavtal. Plus-service är
regelbunden och görs i förebyg-
gande syfte. Våra erfarenheter
visar att hos kunder som både
utnyttjat möjligheten med
Plusutbildning och Plusavtal har
driftstörningarna minskat dras-
tiskt och eventuella småfel har
kunden själv kunnat åtgärda
snabbt och enkelt. 

Efter genomgången Plus-
utbildning har servicepersonalen
hos våra kunder dessutom fått en
djupare kunskap om märkutrust-

ningen. Och det innebär att våra
tekniker lättare kan förmedla
instruktioner via telefonsupport. 

Skräddarsytt
Plusavtalet och Plusutbildningen
skräddarsys efter storleken på
skrivarparken hos respektive
kund och det individuella behovet
av serviceintervaller. Normalt
räcker det med service en gång
per år. Ett tidsintervall som
givetvis kan variera beroende på
flerskift och hur pass tuff produk-
tionsmiljö du verkar i.

Plusutbildningen ges i våra utbild-
ningslokaler i Skarpnäck. Men vill
du så genomför vi gärna utbild-
ningen på ditt företag. Maskiner
och material tar vi med oss. 

Kontakta gärna Carin Lindkvist så
får du mer information om
Plusavtalet och Plusutbildningen

Plusutbildning och Plusavtal säkrar produktionen

Christer och Mikael från Swedish Match på
Plusutbildning hos Svenska Allen.

Roger Ahlgren på Svenska Allen servar en Hitachi
bläckstråleskrivare

Här hittar du oss på mässorna!
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