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Innovative Solutions

Vi leverer blekkstråleskrivere og laserskrivere for alle merkeoppgaver.

ACT Maskinutleie er en avdeling i ACT Logimark som har som oppgave å levere maskiner, utstyr og  
løsninger for merking, sporing og kontroll av produkter, emballasje og paller på utleiebasis. 

Hvorfor eie når man kan leie?!  
Kontakt oss på kontakt@act-gruppen.com for pris på utstyr som dekker ditt behov. 
ACT Maskinutleie tilbyr løsninger for korttidsleie (en måned) og langtidsleie (fem år), og er etablert for at du som vår kunde skal 
kunne anskaffe maskiner og utstyr på leiebasis. 

Våre leieavtaler  omfatter leveranse og installasjon av maskiner og utstyr (nytt eller brukt) som inngår i vårt leveringsprogram.

Forbruksvarer som blant annet etiketter, fargebånd, blekk, solvent med mere, leveres og belastes separat dersom annet ikke er avtalt.

Vi leverer alt fra små bordprintere for manuell utskrift av etiketter til industrielle printere for utskrift av etiketter i fullfarge, samt 
helautomatiske etiketteringsmaskiner for merking av bl.a. F pak, D pak og paller i h.h. til GS1 standard. 

Vi leverer metall- og røntgen- detektorer samt sjekkvekter for kontroll av produkter og emballasje gjennom hele leveringskjeden. 

I tillegg til standard programvare som Nicelabel og Bartender, kan vår egenutviklede programvare LogiFlow, inngå i våre leieavtaler.                                                                 
LogiFlow er en moudlbasert programvare som gjennom kommunikasjon med merkemaskiner, strekkodelesere, terminaler og lig-
nende, samt ditt ERP-system, håndterer alle behov for merking, sporing og kontroll i hele produksjons- og leveringsprosessen. 
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ACT Maskinutleie gir fleksible anskaffelser

Hvordan anskaffe merke- og kontrollutstyr til de beste betingelsene? Nå lanserer ACT Logimark muligheter som gir deg 
– vår kunde – den beste muligheten til å anskaffe og/eller fornye din maskinpark. Gjennom ACT Maskinutleie, kan du skaffe 
deg både nye og brukte maskiner på en svært fleksibel måte. 

Kjøp/lease ny(e) maskin(er) vI tAR 
DIn gAmLE 
mAsKIn I 
InnbYttE

Vi kompenserer for din gamle maskin, ved at vi tar den i innbytte mot avtalt prisreduksjon på 
den ny maskiner du anskaffer fra oss. Her er det vesentlige penger å spare ved kjøp og/eller 
ved inngåelse av leasingavtale!

Kontakt oss og be om tilbud!

Kjøp eller lease brukt(e) maskin(er)
Vi har fra tid til annen brukte maskiner på lager. Maskinene har blant annet vært benyttet til 
demonstrasjoner, testinstallasjoner og på utstillinger. Dette er maskiner vi tilbyr til meget 
gode betingelser. 

Her gjelder absolutt «førstemann til mølla»!

ACT Pay Pr. Code (ppc)
ACT PPC er en gunstig måte å anskaffe en ny eller brukt merke- og/eller kontrollmaskin på. 
Du er sikret oversikt over kostnader til forbruksvarer og service.  I ACT PPC-avtale, samler vi alle 
kostnader for maskin, installasjon, brukeropplæring samt løpende forbruk av forbruksvarer og 
service i én fast sum, som belastes pr. måned så lenge dere benytter maskinen!

* Det første året er maskinen vår eiendom, og således forsikret av oss. 
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ACT er hovedpartner i GS1 og GS1 Smart Centre 

Vi har jobbet med standardisering for kunder i alle år, og er stolte av å ha plass som hovedpartner i GS1 Smart Centre. 

“GS1 Norway har knyttet til seg partnere som er ledende innenfor sine fagfelt, som er innovative og som bidrar til å gjøre GS1 Smart Centre 

til den ledende møteplassen for innovative og fremtidsrettede aktører. Våre partnere bidrar betydelig i utvikling og utforming av GS1 

Smart Centre...”, sier Anders Askevold, leder av GS1 Smart Centre og GS1s partnerprogram

Våre leverandører:



– et selskap i ACT Gruppen

Din totalleverandør!
MERKING MED BLEKKSTRÅLESKRIVER

Vi leverer industrielle blekkstråleskrivere for merking 
av alle typer produkter og emballasje. Utskriften kan 
være i én farge eller fullfarge (CMYK).  Skriverne er enkle å  

installere og betjene, har høy driftssikkerhet og lave drifts-
kostnader. Teksthøyde kan variere fra få millimeter til store 

logoer hvor utskriften utføres ved bruk av flere skrivehoder. 
Miljøvennlig blekk leveres i alle farger og kvaliteter for å tilfredss-
tille merking på ulike materialer (blant annet papir, stål, plast, EPS).  
Håndholdte blekkstråleskrivere inngår i vårt leveringsprogram.

MERKING MED ETIKETT I FULLFARGE
Etikettprintere for digital utskrift av etiketter i fullfarge  

i eksakt det antall du behøver, er vår spesialitet. Vårt  
leveringsprogram omfatter mange modeller, og vi  
leverer den etikettprinter og det materialet som passer 

din produksjon, og som løser dine merkebehov til konkur-
ransedyktige priser. Våre skrivere og vår programvare gjør 

jobben med å skrive ut etiketter til en lek.

MERKING OG KUTTING MED LASER
I takt med at laserteknologien har blitt rimeligere og  

lettere tilgjengelig for industrien, har vi økt vårt leverings-
program, og leverer i dag industrielle lasere fra enkle 
og rimelige Nano-lasere til større og mer komplekse la-

sere. Våre CO2- og fiberlasere setter oss istand til å løse  
merking, gravering og kutting av produkter og emballasje i 

alle kvaliteter og materialer.   

ETIKETTERING
Vi leverer alt fra enkle borddispensere til komplette hel- 
automatiske etiketteringsmaskiner (print & apply) for 
etikettering av big bag, F-pak, D-pak og paller. Etiketten 

kan inneholde klartekst, strekkoder og/eller en RFID-tag.  
Maskinene kan leveres som «stand alone»-enheter og kobles 

opp mot ERP-systemet ved bruk av vår LogiFlow software. Vi har også 
etiketteringssystem for installasjon i pakke-, tappe- eller fyllelinjer. 

MERKING MED ETIKETT
Vi leverer etikettprintere for utskrift av alle typer etiketter, 
billetter og tags. Etikettene kan være i papir, plast, magnet-
folie eller i spesialkvalitet, i termo og/eller termo transfer 
materiale.

Vi leverer etikettprintere for alle behov og driftsmiljøer. Våre 
skrivere benytttes til utskrift av etiketter til F-Pak, D-Pak og paller, 
samt adresselapper og billetter. Vi fører kjente merker som Datamax, 
sato, Zebra og Honeywell i tillegg til våre egen range; ACT Printer. Alle 
skrivere leveres med programvare for etikettdeisgn (Bartender, Nice-
label, GoLabel eller Logilabel).

KONTROLLØSNINGER
Vårt leveringsprogram omfatter metall- og røntgen-  

detektorer, statiske vekter og sjekkevekter. Vi leverer skred-
dersydde detektorer fra verdens ledende produsenter. 
Sammen med vår programvare LogiFlow, leverer vi løs-
ninger som gir full kontroll i alle ledd, og som sikrer at 

bedriftens krav til kontroll og rapportering er på plass. Våre 
løsninger har spart mange av våre kunder de økonomiske og  

omdømmemessige omkostningene som ofte er forbundet med 
manglende kontroll av kvalitet og vekt.

ETIKETTER OG FARGEBÅND
Vi leverer etiketter i alle formater og materialkvaliteter.  
Du kan bestille spesialprodusert med eget trykk (flexo-
trykk) eller nøytral lagervare (eksempelvis fraktetiketter, 
faremerker med mere). Fra vår produksjon leveres daglig 

etiketter til noen av de største etikettbrukerne i Skandinavia. 
Vi leverer både store og små opplag. 

Vi har egen produksjon av fargebånd (carbonbånd) til alle typer 
etikettprintere. Vi leverer alle kvaliteter fra enkle voksbånd til tøffere 
harpiksbånd. ACT har meget lave priser på etiketter og fargebånd. 

ACT SERVICE SENTER
En viktig årsak til vår sterke posisjon i markedet, er  
vår evne og vilje til å yte god, rask service og support 
over hele landet. ACT Service Senter består av kvalifiserte 

og erfarne serviceteknikere som kontinuerlig utdannes  
innen ulike produktområder. ACT Service Senter inngår 

service- og driftsavtaler for forebyggende og akutte service-
behov til lavest mulig kostnader. De tilbyr kurs og opplæring innen 
vedlikehold av ulike maskintyper.  

SOFTWARE & SYSTEMLØSNINGER
En essensiell brikke i vårt leveringsprogram, er software. 
Kommunikasjon mellom maskiner i produksjon, på lager 
og ERP-systemet til bedriften, er nødvendig for å utnyttte 

all informasjon og  fullt ut.

Vår egenutviklede software LogiFlow er en modulbasert plattform 
som er utviklet for å kunne kommunisere med vekter, merkemaskiner, 
strekkodelesere, RFID-lesere, ulike ERP-systemer med mer. Flere av 
våre kunder har sett nyttten av å ha én leverandør på både hardware 
og software. Vår utviklingsavdeling har god kompetanse på stand-
ardisering og mellomvareløsninger.
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