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svenska Allen levererar en kapselmär-
kare för matning, märkning och kontroll 
till Kemwell i Uppsala. 

Kemwell AB är en svensk kontraktstillverkare av läkemedel 
med två fabriker i Uppsala för global distribution till mer 
än 80 länder. Här arbetar ca 180 personer med kemisk 
och farmaceutisk tablettillverkning, förpackning, kvalitets-
kontroll, processutveckling, underhåll, logistik, kvalitetsfrå-
gor samt andra stödrelaterade frågor. 

Företaget har två produktionsanläggningar och befinner 
sig just nu i ett intensivt skede med flera pågående teknik- 
och kompetens överföringar av produkter från nya kunder.

I samband med att Kemwell fick en order att tillverka och 
paketera produkter från ett stort internationellt läkeme-
delsföretag investerade de i en ny kapselmärkare från 
Svenska Allen. 

Kapselmärkaren av modellen Allen ACF 400 matar  
automatiskt kapslarna fram till tryckverket som därefter 

KApsELMÄRKARE 
TILL KEMwELL

kontrollerar och godkänner varje kapsel i en kontrollutrust-
ning. Inga felaktiga märkningar eller kapslar får lämna 
fabriken och märkningar kontrolleras noggrant. 

Tuff leverans till Kemwell
Det är alltid tufft men också positivt att leverera en utrust-
ning till läkemedelsindustrin. 

Specifikationen från Kemwell om hur utrustningen skall 
fungera och användas ligger till grund för hela vårt 
arbete från offert till slutlig leverans. Vi offererar, tillverkar 
och jobbar hela tiden efter specifikationen och kontrol-
lerar funktionerna. En FAT-Kontroll med Kemwell gjordes 
innan leverans på vår fabrik i Tyskland. Vid installation 
gjordes också en slutlig kontroll innan överlämnandet. 

Efter alla år med leveranser av märkutrustningar till läke-
medelsindustrin är detta nu ett naturligt arbetssätt för oss 
– säger Hans Nielsen.

Vid frågor om våra kapselmärkare kontakta Hans Nielsen. 
Tel: 070-620 92 20



svenska Allen har genom åren kommit i 
kontakt med alla möjliga typer av märk-
behov men visst höjde vi lite på ögon-

brynen när vi fick förfrågan om att märka förpackningar 
med fryst laxmjölke. 

Idag finns fiskeodlingar över hela världen och laxodlingar 
är stora industrigrenar i Norge, Chile och Kanada. Det 
norska företaget Cryogenetics är ett företag som tillhan-
dahåller både utrustning och kunskap inom produktion av 
kassodlad lax. Ändamålet är att förse livsmedelsindustrin 
med lax.  

En viktig del i processen är infrysning och förvaring av 
laxmjölke, här krävs en specialförpackning som Cryoge-
netics utvecklat i samarbete med M&D Packaging AB i 
Uppsala. 

Vi är ett familjeföretag som etablerades 
1952 och producerar Biggans kylda 
såser, kryddsmör och fiskpastejer.  

Så börjar företagets hemsida som naturligtvis handlar om
alla fina smaksensationer som erbjuds, där aromsmörer 
och böcklingpastej kanske är de mest kända.

När bolaget skulle börja med nya förpackningar till 
såserna ville man också titta över sin märkutrustning för 
datummärkning. 

MÄRKNINg AV fÖRpACKNINg fÖR 
fRysNINg AV LAXMJÖLKE

HITACHI RX - BLÄCKsTRåLEsKRIVARE TILL BIggANs!

TVå AppLIKATIoNER fÖR HITACHI BLÄCKsTRåLEsKRIVARE

Biggans kontaktade oss efter ett tips från 
en av våra kunder och efter några månader 
installerades en Hitachi RX-S bläckstråleskrivare 
för märkning av batch och datum på Biggans 
såslinje.

Besök gärna deras hemsida www.biggans.se  
för lite recepttips och information om deras  
produkter.

för mer information om våra Hitachi bläckstrålemärkare,  
kontakta Andreas Hillstedt. Tel: 070-571 66 87 

När Staffan Stengel på M&D kontaktade oss angående 
märkning av förpackningarna var rekommendation av en 
Hitachi bläckstråleskrivare lätt. 

Cryogenetics har tillsammans med M&D tagit fram en 
passande förpackning som uppfyller kraven för märkning  
av en streckkod och batchkod med en Hitachi bläckstrå-
leskrivare. 

Med hjälp av en streckkodsläsare kan nu förpackningen 
med mjölke lätt härledas från en laxhanne. Hitachi RX-S 
bläckstråleskrivare använder sin interna numrering kopp-
lat till en streckkod så att varje behållare får sin egen kod 
och identifiering.

Vid frågor angående märkning med bläckstråleskrivare 
kontakta Tobias Haag. Tel: 070-340 70 94
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svenska Allen Coding AB har ett mångårigt samarbete 
med Christer Nöjd AB när det gäller märkning av påsar. 

Christer Nöjd AB marknadsför en liten och smidig 
påsförpackningsmaskin fån Lauper Electronic GmbH. Ett 
stort användningsområde för maskinen är paketering av 
reservdelar. 

Under våren har vi tillsammans arbetat fram en ny, och 
unik, förpackningslösning som innehåller vägning, pa-
ketering och märkning. När påsen är kontrollvägd, och 
godkänd, skickas ett referensnummer till märksystemet. 

Referensnumret skrivs ut på etiketten som appliceras på 
påsen med hjälp av en Autolabel D43 Print & Apply. För 
att kunna skriva ut en unik etikett till varje påse är Autola-
bel D43 ihopkopplad med mjukvaran Netlane.

Fördelarna är att varje påse får en unik märkning och 
spårbarhet samt att varje påse som lämnar fabriken inne-
håller exakt rätt antal detaljer. 

Vi har installerat denna utrustning och vi märker att intres-
set, och behovet, från andra företag är stort.

sVENsKA ALLEN 
CodINg AB oCH 
CHRIsTER NÖJd AB
I sAMARBETE

Björn Kjellbris från Christer Nöjd AB intill Autolabel D43 Print & Apply.

4   EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN SVENSKA ALLEN



se vårt breda program av termotransfer-
skrivare under scanpack. flera modeller 
med olika tryckytor kommer att visas i 
vår monter. 

Våra termotransferskrivare kan används för utskrifter direkt 
på en förpackningsfilm eller etiketter och finns i utföran-
den för intermittenta och kontinuerliga utskrifter. 

TRE ModELLER fRåN VåRT pRogRAM AV  
ALLEN-TERMoTRANsfERsKRIVARE

Allen Ng8
Skrivyta 200 mm x 100 mm

Allen 53LTi / Allen 53LTc
Skrivyta 53 mm x 30 mm
Här i ett kontinuerligt utförande 
för en flowpack.

Allen 53XL80
Skrivyta 53 mm x 80 mm

Skrivytorna varierar från den minsta modellen Allen 53LTi 
med en skrivyta upp till 53 mm x 30 mm till vår största 
modell Allen NG8e med en skrivyta upp till 200 mm x 
155 mm. Till våra skrivare erbjuder vi våra tjänster som 
till exempel installation, driftsättning och utbildning.
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Netlane

sedan tio år 
tillbaka har 

svenska Allen utvecklat mjukvaran 
Netlane för att styra och koppla 
samman flera skrivare på en  
produktionslinje. 

Mjukvaran kan enkelt beskrivas i tre 
huvudbegrepp.

1. dumma skrivare används – all 
information i form av texter, datum, 
streckkoder och bilder lagras centralt 
exempelvis på en server. Skrivarna 
får all data och information från 
mjukvaran och ingen information 
lagras i skrivarnas minne.

2. fler skrivare blir en – vi kopplar 
ihop alla skrivare på en linje till en 
märkenhet. Operatören skickar med 
hjälp av mjukvaran all information 
och data till alla skrivare på linjen 
på en och samma gång.

3. Användarvänlig – operatören
kan lätt och snabbt ladda ner infor-
mation till alla skrivare utan att vara 
ansvarig för själva innehållet. Dock 
kan variabel info som till exempel
operatörskod eller linjenummer
anges manuellt av operatören.

Den största anledningen till att 
använda Netlane är naturligtvis den 
säkra nedladdningen av rätt infor-
mation. Men även snabba batch 
byten, Back Up, databaskopplingar 
är andra fördelar som erhålls med 
mjukvaran Netlane.

NETLANE EN MJUKVARA soM KoNTRoLLERAR ALL MÄRKNINg

Marco och Ken testar en mjukvara mot en Hitachi bläckstråleskrivare. 

Många företag använder idag Net-
lane tillsammans med någon eller 
flera av våra skrivare. 

Har Ni frågor angående Netlane kontakta 
gärna Tobias Haag. Tel: 070-340 70 94
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ApL, Apotek produktion & Laboratorier 
AB är ett av sveriges största kontrakts-
tillverkare av läkemedel med fyra 

fabriker i sverige. ApL utvecklar, tillverkar och packeterar 
läkemedel i många olika beredningsformer till ett stort 
antal kunder runt om i världen. 

Vid APLs läkemedelsfabrik i Kungens Kurva tillverkas och 
packas bland annat kapslar i endosblister. Varje enskild 
tablett eller kapsel märks med både produktnamn, batch-
nummer och utgångsdatum. 

APL ställer höga krav på sina leverantörer och utrustning 
och ett grundkrav var att hitta en märkutrustning som gav 
en tydlig och läsbar text samt att det den skulle ha ett  

ApL EXpANdERAR 
oCH INsTALLERAR Ny LAsER 

enkelt underhåll, vara flexibel och klara av olika långa 
stillestånd då produktionen varierar och inte körs dagligen.

– Till APL var vi tvungna att tillverka specialfästen och en 
skräddarsydd skyddshuv då inbyggnadsmåtten var be-
gränsade i den lilla förpackningsmaskinen, säger Marco 
Alonso som har ansvarat för projektet hos Svenska Allen.  

Vid frågor angående Lasermärkning kontakta Marco Alonso.  
Tel: 070-571 05 08 

En scanner startar en batch.

Panasonic laser med skydd och utsug.
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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

KoM oCH sE VåRT NyA pRogRAM fÖR ETIKETTERINg 

Under mässan scanpack i göteborg den 23-26  
oktober visar vi vårt program för industriell märkning.

Svenska Allen har under 25 års tid levererat märklös-
ningar till den Nordiska industrin. Läkemedel, Livsmedel, 
Stål och Plastindustrin är några av de branscher där 
kunder använder våra märklösningar. 

Under Scanpack visar vi vårt program för bläckstråle-
skrivare, laser, termotransfer samt vårt nya program för 
etikettering från Autolabel.

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

Välkomna!

Entré 2Entré 5

Entré 8

Hotel Gothia Towers

Scanpack är skandinaviens största 
förpackningsmässa. 

För registrering; gå in på 
www.scanpack.se

svenska Allens monter A03:39
i göteborg 


