
“RJ-4040 er en mobil, kompakt, hurtig og lydsvag 
enhed. Det var altafgørende for os, at print i 
slagteriet og lastbilerne foregår hurtigt og let”.
Per-Erik Finell, IT-manager, Snellman, Snellman 
Lihanjalostus (Snellman kødhåndtering).

Snellman
Snellman Group består af moderselskabet 
Oy Snellman Ab og er repræsenteret inden 
for følgende fem industrier: kødhåndtering, 
færdigretter, foodservice, panini og dyrefoder. 
Snellman Lihanjalostus Oy er en familieejet 
virksomhed beliggende i byen Pietarsaari i 
Finland. Virksomheden har produceret pålæg 
og kød i høj kvalitet i over 60 år. Virksomhedens 
historie strækker sig tilbage til 1951, hvor 
brødrene Snellman, Kurt og Lars, startede 
produktionen af pølser i deres kælder. Siden da 
er Snellman blevet forbundet med at producere 
mad i høj kvalitet. Virksomheden har ca. 700 
ansatte fordelt på fabrikkerne i Pietarsaari.      

”Vi bruger mobile RuggedJet-printere i adskillige 
af vores lastbiler. Enhederne bliver sat fast til 
instrumentbrættet, hvilket forhøjer sikkerheden. 
Det er let og praktisk at udskifte rullen og 
printkvaliteten er bedre sammenlignet med 
den forhenværende”, forklarer Peter Björk. 
lastbilchauffør.

Case Study:

Snellman sætter  
sin lid til mobile 
printløsninger

Udfordring:
Det kan være vanskeligt at printe på farten. Snellmans 
lastbiler havde brug for mobile printere, der kan 
anvendes fra en tablet og som kan sættes fast til 
lastbilens instrumentbræt. Man håbede samtidig at 
skift af ruller ville være hurtigere og lettere.

Løsning: 
Brother præsenterede en løsning baseret på print af 
kvitteringer direkte i lastbilerne. Chaufførerne laver 
en printordre fra deres tablet, hvorefter informationen 
sendes direkte til slagteriets system. Print af 
kvitteringer er hurtigere, skift af ruller er lettere og 
klarheden samt synligheden af den printede tekst er 
bedre.

Fordele:
Takket være denne løsning kan chaufførerne printe 
kvitteringer direkte i deres lastbiler. Derudover sendes 
al information direkte til slagteriets system. Snellman 
er begyndt at bruge mobile printere i mindre størrelse i 
deres produktion.  



Lastbilchauffør, Peter Björk, skulle skifte til en 
nyere tablet i sin lastbil. På samme tid foreslog 
han, at den forhenværende mobile printer også 
skulle udskiftes. ”Jeg var ikke tilfreds med den 
forhenværende mobile printer. Jeg mener at vi 
altid skal sigte efter det bedste”, vurderer Peter 
i henhold til konteksten. IT-manager, Per-Erik 
Finell, støttede Peter i dette. Brother vurderede 
situationen og præsenterede en løsning baseret 
på print af kvitteringer direkte fra lastbilerne. Det 
krævede blandt andet at den mobile printer kunne 
sættes fast til instrumentbrættet i lastbilerne, at 
skift af ruller skulle være let, at printhastigheden 
var høj og at printkvaliteten var god.

Løsningen blev etableret i samarbejde mellem 
Snellmans Per-Erik Finell og Peter Björk samt 
Brothers repræsentant, Mika Tyynelä.

Udfordringer ved at printe på farten

Peter er tilfreds med løsningen og anbefaler den 
til alle, der arbejder i transportbranchen eller 
lignende. ”Det er let og hurtigt at skifte rulle. 
Mine kunder har rost klarheden af den printede 
tekst”, fortæller Peter med hensyn til fordelene og 
uddyber:

”Jeg anbefaler denne enhed til andre lastbil-
chauffører. Det er en velfungerende løsning,  
og kvitteringer bliver altid printet to gange, tydeligt 
og hurtigt”.

Peter er ikke den eneste, der er tilfreds.  
”Vi er begyndt at bruge mindre mobile printere  
i produktionen hos Snellman”, afslutter Per-Erik 
Finell. 

Fordele ved en RuggedJet-printer
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