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EnviOn är ett företag som specialiserat sig på 
produktmärkning och leveranser av märkut-
rustning för produktionslinjer inom industrin.



EnviOn –  
ett intelligent företag 
i märkbranschen

M
ånga produkter kräver en kod, stäm-
pel eller etikett innan de kan levere-
ras till slutkund. Skogs-, trä- och livs-
medelsindustrin, liksom många andra 

branscher, använder därför olika typer av 
produktmärkning. EnviOn är ett företag som 
specialiserat sig på märkning och leveranser 
av märkutrusning för produktionslinjer inom 
industrin. Den utrustning som EnviOn mark-
nadsför är branschledande och kommer hu-
vudsakligen från Tyskland och Italien. Långa 
garantitider och stora bläckbehållare med 
långa påfyllningsintervaller är standard.
 Marknaden för märkutrusning 
består främst av utbyte av äldre utrustning. 
Därför har EnviOn tagit fram en intelligent 
konverterare som möjliggör dataöverföring 

Varför 
märkutrustning 
från EnviOn?

Bra 
utrustning

Rimliga 
priser

Leveranser 
i tid

FÖRETAGET 

God och snabb kundservice 
är prio ett hos EnviOn. Till 
företagets styrkor hör också 
kvalitet, driftsäkerhet, tillför-
litlighet, korta leveranstider 
och unik branschkunskap.

från den tidigare märkutrustningen till den 
nya, utan att det uppstår långa driftsavbrott. 
God och snabb kundservice är prio ett hos 
EnviOn. Till företagets styrkor hör också kva-
litet, driftsäkerhet, tillförlitlighet, korta leve-
ranstider och unik branschkunskap.
 EnviOn har dessutom en egen pro-
duktutveckling på automationssidan, där pro-
dukter i rörelse eller i olika storlekar med-
för extra utmaningar för utskriften. För den 
specialkompetens som krävs i bland annat 
miljöer med störningar av damm och buller 
från sågar har vi också tagit fram egna applika-
tioner. Hos EnviOn ser vi varje utmaning som 
en möjlighet att ta fram en lyckad lösning för 
kunden.



Ny printer
utan stopp

D
en gamla printern var inte driftsäker och det stora behovet 
av service och reparationer tog för mycket tid och kraft. 
EnviOn erbjöd ett system som vi tyckte såg bra ut. Vi över-
tygades av deras presentation i kombination med ett par 

kundreferenser, sedan byttes printern till en ny förvånansvärt 
snabbt under ett enda arbetspass – nästan helt utan stopp. EnviOn 
var väl förberedda och hade koll på vad de gjorde. Efter ett års 
användning kan vi konstatera att vi har en pålitlig och driftsäker 
printer som är lätt att använda. Av egen erfarenhet kan jag berätta 
att utrustningen fungerar så bra att vi till och med glömmer bort 
manualen.
 För att få ett så bra slutresultat som möjligt är det vik-
tigt att man som kund är aktiv i inköpsprocessen. För oss var det 
inte bara priset som var avgörande och EnviOn var inte heller vårt 
enda alternativ. Men det första intrycket av hög kvalitet bekräfta-
des under resten av processen.

Mikko Heini
Luvian Saha

KUNDREFERENSER

Den gamla printern byttes till en 
ny förvånansvärt snabbt under ett 
enda arbetspass – nästan helt utan 
stopp. EnviOn var väl förberedda 
och hade koll på vad de gjorde.



U
trustning som skriver på trävaror är vad vi behöver. Hyv-
lade, grovhyvlade och hållbarhetssorterade trävaror kräver 
en rätt lång märkning med såväl uppgifter om varan som 
standard- och tillståndsmärkning innan de kan levereras till 

våra kunder i Finland och Frankrike. Då trävarorna har en hastig-
het på 120 meter per minut på hyvlingslinjen är det en svår uppgift 
att få till ett tryck med god skärpa. Vi strävar efter att skriva ut 
märkningen med en meters intervall, så det behövs utskrift med 
tät cykel. Vi har tre linjer med skrivare som skriver på flatsidan och 
en fjärde vid monteringen.
            De skrivare som EnviOn levererat har ett utmärkt 
utskriftsavtryck. Fastän teckensnittet är litet är avtrycket alltid 
mycket skarpt, som i en dagstidning. Skrivarna är dessutom snygga, 
praktiska och lätta att använda. Bläckkassetten är nästan lika liten 
som en tändsticksask och kan bytas snabbt, vilket är ett plus. Vi har 
väntat i 20 år på den här omvälvningen av märkningsbranschen. 
Nu är den här och vi är mycket nöjda.

Arto Seppälä
Versowood Oy Vierumäki

Alltid fint  
avtryck

Vi har väntat 20 år på den här om-
välvningen i märkningsbranschen. 
Nu är den här och vi är mycket 
nöjda.



V
i har två olika märkningslinjer: sjöfartsmärkning i änden på 
sågvaror och stämpling av hållbarhetssorterade hyvlings-
varor med kund- eller marknadsspecifik stämpel på flat-
sidan. Det var det vanskliga underhållet av märktekniken 

och de höga kostnaderna som fick oss att söka en ny, tillförlitlig 
lösning med mer lättanvänd utrustning och längre användnings-
tid. Via en anbudstävling hittade vi oväntat många leverantörer. 
Bland sex anbudsgivare valde vi att gå vidare med EnviOn för att 
vi var övertygade om utrustningens driftsäkerhet. Trots att den 
är importvara har EnviOn mycket god egen expertis. De har fär-
diga lösningar, men de är också beredda på ytterligare produktut-
veckling och kan skräddarsy produkter efter kundernas behov.
 Igångsättningen skedde enligt tidplanen. Utöver 
igångsättning fick vi flexibel telefon- och underhållssupport. Un-
der två månaders användning uppstod ytterligare behov hos oss 
och EnviOn svarade med snabb produktutveckling.

Timo Tahvanainen
Stora Enso Kides såg

Lätt att 
använda och 
underhålla

EnviOn har mycket god expertis. De har 
färdiga lösningar och är beredda på ytterligare 
produktutveckling och kan skräddarsy produk-
ter efter kundernas behov.

KUNDREFERENSER



V
år tidigare utrustning för stämpling i änden av sågade varor 
började sjunga på sista versen och vi fick problem med re-
servdelar. Av vår kundorienterade tillverkning går över 80 
procent på export och vi måste ha driftsäkra och tillförlit-

liga maskiner på alla våra produktionslinjer. Därför var vi tvungna 
att snarast skaffa en ny stämpelutrustning. Vårt viktigaste krav på 
den nya maskinen var snabb leveranstid, utan att glömma funktio-
naliteten. EnviOn reagerade snabbt på våra behov och hade snart 
ett paket att leverera till oss. Vår egen montör kände till våra sys-
tem och monteringsarbetet löpte utan problem. Skrivaren krävde 
lite justeringar i början, men EnviOns service har fungerat även 
här och vi har fått snabb hjälp.
 Vi har reservdelar så att utskriften kan fortsätta utan av-
brott när maskinen ska underhållas, och på det stora hela räknar vi 
med att skrivaren, som monterades sommaren 2016, är driftsäker 
och av god kvalitet. Vi ville ha en lite mörkare färgnyans i stämpeln 
och ett lämpligt bläck är nu på väg från EnviOn.

Pertti Salonen
ER–Saha

J
ag hörde talas om EnviOn via kolleger och efter en offert fast-
nade vi för deras skrivare i slutet av 2013. Monteringen gick 
lätt, gränssnittet och den dagliga användningen fungerar fint. 
Skrivarna är högklassiga sett till både drift och resultat.

 Priserna på själva skrivarna varierar inte mycket, så därför 
har fungerande underhåll och driftskostnader en viktig roll, liksom 
bläckets kvalitet – och EnviOn är en konkurrenskraftig bläckleve-
rantör. Oavsett kvaliteten eller storleken på våra trävaror stämplas 
varje exemplar, så det går åt bläck varje dag. Bläckåtgången påverkas 
av mörkhetsgraden i avtrycket. Det ska vara tydligt men inte kols-
vart. EnviOn får godkänt även där. Dessutom begränsas inte utrust-
ningen till deras eget bläck, vilket är användarvänligt och flexibelt.  
Stämpeln i änden på torra trävaror med sågad yta görs med en fast 
utskriftsände och den är viktigast för oss. Vi är mycket nöjda med 
helheten.

Markus Luodelahti
JPJ Wood

Bläckets 
kvalitet viktigt

Partner för 
snabba tryck

EnviOn reagerade snabbt på våra 
behov och hade snart ett paket 
att leverera till oss.



Kontaktuppgifter

EnviOn Sweden AB
Ritargatan 6
781 70  Borlänge
e-post: sales@envion.se
mobil: 070 680 0602

Märkningsapparater och bläck för industri
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