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Merking for meieribransjen 
Vi har et bredt utvalg av merkemaskiner og merketeknologier å tilby alle våre meierikunder. Vår siste 

generasjon blekkstråleskriver fra Linx, har en rekke brukervennlige forbedringer. Blant annet 
touchskjermer, som kunden selv kan designe oppsettet på. I tillegg kan man helt enkelt utføre 
service selv, ved  å bytte en servicemodul. Kvalitet og driftssikkerhet er den samme som vi kjen-
ner fra de foregående modellene.

Vi ser en økende trend på forespørsler av lasere i markedet, og vi tilbyr lasere med alle 
teknologier (CO2, fiber og YAG). CO2-lasere har blitt vesentlig rimeligere de siste årene,  

på grunn av dette har CO2-lasere blitt en utfordrer til den mer tradisjonelle blekkmerkingen i en del applikasjoner. 

De beste softwareløsningene med LogiFlow
Meieribransjen er som mange bransjer under innflytelse av teknologitrender og krav fra kunder og markeder om  
optimal kontroll og sporbarhet av produkter og lastbærere. Ved hjelp av tydelig merking  og LogiFlow mellomvare 
som kommuniserer med ERP-system og produksjonsutstyr, leverer vi løsninger som tilfredsstiller kjente krav. Bransjen 
ønsker kontroll på egen verdikjede, og sporbarhet i etterkant av distribusjon. 

Vår modulbaserte software LogiFlow, løser disse oppgaver, og vi ser at meieribransjen er en voksende kundegruppe 
innenfor segmentet software og utvikling.

ACT Servicesenter – God service siden 1990
Helt til slutt har jeg lyst til å nevne at gode løsninger og maskiner er lite verdt uten god service og 
oppfølging. I ACT Logimark har jeg mange dyktige medarbeidere med godt humør som har fokus på 
kunden – se etter de blå stripene, det er ACT Servicesenter som er på vei til deg! 

Alle meierier vi snakker med, har som mål å øke oppetiden og å redusere unødige kostnader knyttet til  
produksjonen. I ACT Logimark har vi kvalitetsutstyr og software som hjelper dere med å nå disse målene. 

ACT kjenner meieribransjen!

Espen Øverbø
Salgssjef ACT Logimark AS

Både selgere og teknikere har lang erfaring, og vi deler gjerne vår kunnskap og kompetanse 
med deg, kontakt oss gjerne!      

Din totalleverandør
innen merking, sporing og kontroll

1990 - 2020

Kontaktinformasjon
ACT Logimark  AS, Industrivegen 9, N-2069 Jessheim
Telefon.: +47 63 94 61 00  •  www.act-gruppen.com 

Bestille forbruksvarer: www.act-shop.no

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
Etikettskrivere 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 etikettskriver 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.

ETIKETTERING
Vi leverer alt fra enkle borddispensere til komplette hel- 
automatiske etiketteringsmaskiner (print & apply) for 
etikettering av bigbag, 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 etikettskrivere 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 etikettskrivere for alle behov og driftsmiljøer. Våre 
skrivere benyttes 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 Godex. Alle skrivere leveres med 
programvare for etikettdesign (Bartender, Nicelabel, GoLabel eller 
Logilabel).

KONTROLLØSNINGER
Vårt leveringsprogram omfatter metall- og røntgen-  

detektorer, statiske vekter og sjekkvekter. 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 mer). 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 
etikettskrivere. 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 utnytte 

all informasjon 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 nytten av å ha én leverandør på både hardware 
og software. Vår utviklingsavdeling har god kompetanse på stand-
ardisering og mellomvareløsninger.

63 94 61 01

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, til større og mer komplekse lasere. Våre CO2- og 

fiberlasere setter oss i stand til å løse merking, gravering 
og kutting av produkter og emballasje i alle kvaliteter og 

materialer.   
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Standard eller skreddersøm – vi leverer den løsningen som  
fungerer i din bedrift!
Gjennom våre mange år som leverandør til handels- og produksjonsbedrifter, har vi utviklet hardware og soft-
wareløsninger for alle bransjer. Først løste vi oppgavene innen produksjon og distribusjon av matvarer, så brukte 
vi våre erfaringer fra denne bransjen, til løsninger for blant annet byggevareindustrien, helsesektoren og kjemisk 
industri. Etter hvert har vi utviklet flere løsninger, og bygget opp kompetanse som setter oss i en unik situasjon i 
forhold til våre konkurrenter, og som våre kunder nå har nytte av. 

Løsningene vi leverer har skaffet oss en solid posisjon som leverandør av digitale sporingsprosesser i Norge, samt 
skaffet oss anerkjennelse også internasjonalt.

Kontroll av råvarer og 
produkter er starten på 
en optimal produksjon. 
ACTs løsninger, soft-
ware og hardware, si-
krer kontroll og korrekt 
registrering.

I ACTs leverings- 
program, inngår utstyr 
og løsninger for auto- 
matisk kontroll av 
blant annet vekt og 
eventuelle fremmed-
legemer, samt auto-
matisk rapportering.

ACT leverer løsninger 
for merking og reg-
istrering. Merkingen 
kan være i klartekst 
og/eller strekkode, fast  
og/eller variabel infor-
masjon (eks. pris- og 
best-før-merking, vekt).

Merking, sporing og 
kontroll av emballasje 
og lastbærere, løser vi 
med våre ulike merke-
maskiner og med  
kontrolløsninger som 
kan styres av LogiFlow 
via kommunikasjon 
med f.eks. ERP-system. 
Løsninger for merking 
i klartekst, strekkode 
og symbol-/logomerk-
ing i fullfarge inngår i 
vårt leveringsprogram. 

ACT leverer komplette 
løsninger som sikrer 
og kontrollerer korrekt  
merking i henhold til 
gjeldende krav, samt 
kontroll av korrekt  
innhold på pallen  
(kameraløsninger) . 
Merkingen kan være 
manuell eller hel- 
automatisk, og bestå av  
klartekst, strekkoder og  
RFID-merking. Vi er  
partner av Norsk Last-
bærer Pool, og leverer 
løsninger for automa-
tisk pallekontroll.

LogiFlow systemløsning følger, styrer og kontrollerer alle faser fra råvarestadiet og frem til forbruker

FOREDLINGRÅVARER INN FERDIGSTILLING EMBALLERING TIL SLUTTBRUKER

KONTROLLINNRAPPORTERING MERKING F-PAK MERKING D-PAK/T-PAK DISTRIBUSJON

RÅVARER INN

FOREDLING MERKING F-PAK

MERKING D-PAK

MERKING PALL

DISTRIBUSJON

Full kontroll med digital verdikjede!

Totalt sett, gir ACT Logimark deg  
full kontroll over produksjonstakt, 

feilvare og pakking.  
Alt kan leses realtime hvis du  

kobler LogiFlow mellom ERP og 
produksjonsmaskiner. 
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Vekter og deteksjon
– en siste kontroll før distribusjon

Laboratorievekter
 
Meierier utvikler stadig nye produkter, og forhold mellom ingredienser er viktig. Våre  
laboratorievekter er meget nøyaktige, og vi har et bredt spekter med tanke på delings-
grad, IP-grad, rengjøringsmuligheter etc. Fortell oss hvilke krav og ønsker du har, så skal 
vi finne den riktige.

Ofte har man behov for både sjekkveiing og deteksjonssjekk for 
fremmedlegemer før produktet sendes til distribusjon. Vi tilbyr en alt-i-
ett-løsning som gjør begge deler. Den vil også kunne kaste ut produkter 
som ikke holder tilfreddstillende vekt, eller produkter hvor detektoren 
gjør funn som må undersøkes.
 

Kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon. 

System med sjekkvekt, detektor og utkaster

ACTs vekter kommuniserer med det lokale datasystemet!
For å skape en smidig kommunikasjon mellom ACTs vekter og den lokale dataløsning, har vi utviklet en 
modul i vår egen software, LogiFlow, som håndterer dette. Som eksempel nevner vi at våre ACT vekter 
kommuniserer med Tine Merkesystemer (TMS). Dette sikrer riktig vektmerking av produktene, og det 
er gode erfaringer med løsningen. 

Industrielle vekter 
Vi tilbyr driftsikre og solide kvalitetsvekter fra den europeiske produsenten Radwag. Innen-
for industrielle vekter, har vi sjekkvekter og pallevekter. Kontakt oss for å finne den riktige 
vekten til ditt behov.

6 Merking, sporing og kontroll satt i system
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Merking av F-pak 
Merking med etikett
Merking av F-pak kan utføres manuelt ved bruk av våre solide bordprintere, eller 
helautomatisk ved bruk av våre robuste «print & apply»-maskiner. Vi leverer løs-
ninger for utskrift av termoetiketter og/eller termo-transferetiketter, samt printere 
som skriver ut etiketter i flere kvaliteter i alle farger. Vi leverer også borddispensere 
og «in line»-dispensere tilpasset ulike applikasjoner. 

Merking med blekkstråleskriver
Vi leverer blekkstråleskrivere som skriver fra én til fem tekstlinjer. Dette  
tilfredsstiller krav til merking av blant annet melk, juice, yoghurt og ost.  
Våre blekkstråleskrivere passer alle typer tappe-, pakke- og produksjonslinjer. Vi lever-
er miljøvennlig blekk i mange farger for merking på alle typer materiale. Kontaktløs 
merking for alle overflater, i høye hastigheter – uten søl!

Merking med laser 
Vi leverer industrielle lasere tilpasset alle produksjons- og pakkelinjer,  
og lasere som skriver på ulike materialer. Merkingen kan utføres på produktet mens 
det er i bevegelse eller i stillstand. Vi leverer luftkjølte lasere som er enkle å installere 
og enkle å betjene.

Merking med folieskriver (TTO)
Vi leverer folieskrivere for «in line»-merking av pakkefilm og pakkefolie i ulike 
kvaliteter og farger. Våre «in line» TTO-skrivere kan skrive på filmen mens den er 
i bevegelse eller i stillstand. Den har enkel betjening ved bruk av «touch screen» 
og/eller datakommunikasjon. Vi leverer modeller spesielt utviklet for drift i fuktig 
miljø.

ACT PrintCheck

ACT Logimark har lang erfaring med merking ved 
bruk av ulike merketeknologier. Våre maskiner er  
stabile, driftssikre og er utviklet av noen av verdens  
ledende produsenter. Normalt utfører våre merkemaski-
ner den merking den er satt til å gjøre, men det kan 
hende at forhold utenfor vår kontroll gjør at merkingen  
uteblir. Dette kan gi unødvendige konsekvenser og fors-
inkelser i produksjonen. 

ACT har tatt dette forholdet til følge og utviklet  
løsningen ACT PrintCheck som sikrer at alle produkter blir 
merket på riktig sted. Vi har, under vår utvikling av ACT 
PrintCheck, hatt et skarpt fokus på at løsningen skal være 

enkel og rimelig. ACT PrintCheck er en 
forsikring for alle våre kunder.  

PrintCheck står rett etter merkemaskinen på linja, dette sikrer at man kan 
reagere raskt ved eventuell feilmerking på produktene.

8 Merking, sporing og kontroll satt i system
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Sammen med vår fabrikk Weber i Tyskland, har vi utviklet helautomatiske pallemerkere som merker pallen med etikett i 
henhold til standardkrav satt av bl.a. GS1. Våre pallemerkere skriver ut etiketten(e), og kan applisere på én eller to sider av 
pallen. Merkingen kan skje når pallen står i ro eller når den er i bevegelse. Våre pallemerkere leveres med skrivere (print 
enginee) fra blant anner Datamax, Zebra og Sato. Våre pallemerkere er solide og kan 
leveres innebygget i skap for drift i tøffe industrimiljø. Vi leverer programvare for styring 
av pallemerkere og for kommunikasjon med for eksempel EPR-system, PLS og/eller  
andre styreprosesser.

Merking med etikett – automatisk
Vi leverer «print & apply»-maskiner som er spesielt utviklet til denne  
type merking. De kan arbeide frittstående eller de kan kommunisere med over-
styrende datasystem. Våre automatiske etiketteringsmaskiner leveres 
med innebygde «print enginee» fra Sato, Zebra eller Datamax. Vår 
systemavdeling leverer komplette systemløsninger etter kundens ønske. 

Merking med etikett – manuelt
Merking av D-pak i henhold til spesifiserte krav (GS1), gjøres ved bruk av en 
av våre mange varianter bordskrivere. Skriveren kan opereres frittstående 
(utskriften av etiketten skjer ved hjelp av skriverens display/tastatur), via  
kommunikasjon med overstyrende datasystem, eller den leveres med egen 
software. Leveres for utskrift av termoetiketter og termo-transferetiketter.  
Vi produserer etiketter i alle formater, kvaliteter og volum.

Merking med blekkstråleskriver
D-pak-merking med blekkstråleskrivere er av de rimeligste og mest 
miljøvennlige merkemetoder som er tilgjengelig. ACT har blekkstråle- 
skrivere med høyoppløslig utskrift, slik at lesingen blir sikker og korrekt. Vi 
leverer kostnadseffektive blekkstråleskrivere som kan skrive med samlet tek-
sthøyde fra 10 mm og opp til 144 mm i fullfarge.

Merking av D-pak Merking av paller

Kjernetid ved Tine Verdal
Ett av meieriene ACT kjenner godt, er Tine Verdal. 
Seks print & apply-løsninger har vi installert hos dem. 
Fire opererer på smørlinjene i kjerneriet, for å merke  
D-pak, bulkpakning og paller med smør. Én etiketterer på 
småsekker, og én på storsekker (på to sider) og paller med 
småsekker. Alt med mysepulver/WPC/Permeat. Print & apply 
er en komplett etiketteringsløsning, som både printer og 
appliserer etiketten på samme stasjon. 

Vi har spurt prosessingeniør Jan Ola Claesson om hans 
erfaring med ACT og installasjonene våre, og han fortell-
er at ACT har etterlatt et inntrykk som en god og seriøs 
leverandør. Dette beror på maskinene i seg selv, og på 
hvordan oppstartutfordringer har blitt håndtert fra salg og 
service i ACT.

Han ser fram til å utvikle samarbeidet med ACT, og til 
det vil vi gjerne få understreke «I like måte!».

Vi vil takke Tine Verdal for den tilliten de har vist oss ved å 
velge oss som leverandør og samarbeidspartner.

Etikettering og pallemerking ved Tine Verdal.

Siden anlegget ble bygget i 1976 har det tekniske utstyret  
og bygningsmassen kontinuerlig blitt fornyet og opprustet for å til-
fredsstille dagens krav til et effektivt og moderne ysteri.

10 Merking, sporing og kontroll satt i system

Best før og nå – Tine Tunga
I flere tiår, har vi hatt gleden av å samarbeide med Tine 
Tunga. Meieriet er et moderne konsummelkanlegg 
hvor det hvert år behandles flere titalls millioner liter 
melk. I tillegg er de landsdekkende på Go’Morgen-
yoghurt, Biola, drikkeyoghurt, drue- og grapejuice. 
ACT Logimark har levert 30 blekk-stråleskrivere til 
Tine Tunga. 

 Best-før-merking av fløte ved Tine Tunga.

Under: Print & apply-pallemerking på Tine Verdal.
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Merking med Linx blekkstråleskriver 
– kontaktløs merking på alle overflater!

Linx10 er en blekkstråleskriver som er designet 
til å møte utfordringene til små og mellomstore 
bedrifter.  Linx 10 er unik fordi den kombinerer 
bærbarhet, enkelhet og kvalitet støttet av Linx 
verdensberømte utskriftsteknologi. 

FORDELER
• Veier bare 11kg  

– den minste blekkstråleskriveren i sin klasse
• Kan installeres på produksjonslinjen
• Bærehåndtak og dokking for skrivehodet 

– gjør det enkelt å flytte den mellom linjer

LINX 10

• Enkel å bruke, automatisk rengjøring ved start og stopp

• Merker på alle materialer, flere ulike blekkvarianter

• USB back up-funksjon

• Har servicemodul som lar deg utføre service selv

• One-touch patronbytte

• Robust touch-display i farger

• Displayet kan tilpasses den enkelte  
 operatørs behov/ønsker

servicemodul one-touch patronbytte robust touch-display
som kan tilpasses operatøren

tar liten plass

12 Merking, sporing og kontroll satt i system

Blekkstråleskriver LINX 8900, 8910, 8920 og 8940
Blekkstråleskriverne i Linx 8900-serien, er konstruert for å ta liten plass langs linjen.  
De har en rekke nye egenskaper og funksjoner som forenkler både bruk og  
vedlikehold. Vi lager gjerne merkeprøver på ditt produkt.

REMOTE SERVICE:  Dersom du bestiller Linx Print-
erNet på CIJ-skriveren din, kan ACT Servicesenter ut-
føre support, service og oppdateringer fra vårt kontor  
på Jessheim. Dette kan minimere nedetiden betraktelig, og 
det kutter reisekostnadene forbundet med service. 
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LINX 5900
• Enkel å bruke, automatisk rengjøring ved start og stopp
• 1-3 linjer tekst, fra 1-10 mm teksthøyde
• Kan merke på alle materialer, flere ulike blekkvarianter
• USB back up-funksjon

Merking med Linx blekkstråleskriver 
– kontaktløs merking på alle overflater!

Merking på alle overflater
•  Blekktype for enhver applikasjon 
•  Spesialblekk for direktemerking på mat og legemidler

•  Spesialblekk til vanskelige applikasjoner
•  Pigmentert blekk for god kontrast på mørke overflater

• Rett eller vinklet hode
• Ingen bevegelige deler
• Elektronikken er innkapslet
• Robust design

LINX Skrivehoder

LINX 7900 
• Enkel å bruke, automatisk rengjøring ved start og stopp
• 1-5 linjer tekst, fra 1-15 mm teksthøyde
• Systemintegrasjon/ datakommunikasjon 
• USB back up-funksjon 
• Robust konstruksjon i rustfritt stål, kan leveres med IP65
• Webserver for fjernstyring og overvåking

Våre blekkstråleskrivere er skapt for krevende miljøer!

Utstyr som skal stå i et meieri, må være produsert 
og rigget for å tåle krevende miljøer og behandling.   
Operatørene må i rengjøringsprosessen kunne spyle alt 
produksjons- og merkeutstyr, og utstyret må tåle å følge 
en produksjon som kjører i høy hastighet, kontinuerlig i 
mange timer i strekk. I tillegg til dette, må blekket kunne 
sitte på produktet på tross av fettete overflate.

ACT Logimarks blekkstråleskrivere er tilpasset dette. 

Våre Linx-maskiner tåler krevende forhold:
• Linx kan spyles ned
• Linx er svært driftssikker
• Linx tåler å kjøres skift etter skift uten stans
• Linx har blekk som fester selv på fettete overflater

Tines største tapperi bruker Linx fra ACT Logimark!

ACT har siden etableringen i 1990 levert ulike merke-
maskiner til Tine. Samarbeidet mellom Tine og ACT  
ble solid styrket tidlig på 90-tallet, da ACT ble dis-
tributør for Linx Printing Technologies, i dag en av 
verdens ledene produsenter av småkarakter ble-
kkstråleskrivere. ACT har løpende levert både Linx 
blekkstråleskrivere, etiketteringssystemer og annet til 
mange av Tines produksjonsanlegg. 

ACT Logimarks programvare LogiFlow, kommuniserer 
med Tine Merkesystemer.

Foto i fjøs: Bo Mathisen
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MK11

MK7 MICRO Her ser du hvordan blekkdråpene
“spyttes” ned mot overflaten. 
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Kompakt laserskriver CSL10 / CSL30 / CSL60
• Kostnadseffektiv laserskriver for de fleste underlag og applikasjoner 
• Populær vektorlaser, effekt 10 eller 30W
• Industrielt design, lett å plassere
• Luftkjølt skriver
• Kan leveres med IP65
• Høy kvalitet på tekst og grafikk, “tegner” objektet”

Lasermerking fra ACT Gruppen:

IMSDAL – norsk kildevann
Ved foten av Rondane ligger Imsdalen. Kildevannet fra Imsdalen tappes på flasker 
av Ringnes, som er en del av Ringnes Carlsberg Group. Det markedsledende 
kildevannet blir tappet på PETflasker og er merket med en LINX SL 501.  
 

Maskinen er robust og spesielt egnet for fuktige miljøer med sin IP65. 
 

Kan merke opp til 700 m/ min. 

Merking med Linx laser 
– kontaktløs merking på alle overflater!
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TT5 
• TTO skriver for in-line merking
• Maks skrivebredde 53 mm
• Skrivefelt ved stillestående merking: 53 x 75 mm
• Skrivehastighet opp til 48m/min

LINX TTO
• Merketeknikk for merking direkte på pakkefilm
• Kan skrive både i bevegelse og stillestående på folie/film
• Kan merke på alle materialer, flere ulike blekkvarianter
• Robust konstruksjon i rustfritt stål, IP55 som standard

TT10
• TTO skriver for in-line merking
• Maks skrivebredde 107 mm
• Skrivefelt ved stillestående merking: 107 x 75 mm
• Skrivehastighet opp til 31m/min

Folieskriver for god og tydelig merking

Folieskrivere benytter fargebånd, og skriver således meget 
klart og tydelig, selv merking i svært liten størrelse står 
klart fram. Man merker på alle typer folie, og vi leverer 
fargebånd i forskjellige farger.

ACT har levert folieskrivere til snacksgiganten Maarud, de 
har montert inn folieskrivere inline i fyllemaskinen, for å 
skrive «best før dato» og en sporkode på snacksposene. 
Maskinene endrer dato og sporkode automatisk for hvert 
skift. “ACT leverer de beste merkemaskinene som er å få. I til-
legg stiller de alltid opp og yter god service!”, sier systemsjef 
Alf Eirik Grønvold hos Maarud AS.  Han forteller om et langt 
og produktivt samarbeid med leverandøren av fabrikkens 
merkemaskiner. 

Merking med Linx storkarakterskriver 
– kontaktløs merking på alle overflater!

Merking med Linx folieskriver
– for in-line printing

Emballasjemerking med strekkode IJ 355/375
• Driftssikker, enkel å bruke og vedlikeholde
• Automatisk rengjøring av skrivehode
• Oljebasert blekk
• Kostnadseffektiv merking
• Systemintegrasjon
• 50mm eller 70mm teksthøyde

Miljøvennlig merking uten søl!
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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

LogiFlow er vår softwareplattform. Dette er et modul-
basert system som løser alle kjente behov forbundet med 
merking, sporing og kontroll. Det kommuniserer med de 
kjente ERP-systemene, og muliggjør enkel rapportering 
fra produksjon til system, og ut til merkemaskinene. 

LogiFlow er foretrukket av mange større og mindre  
bedrifter: Nortura, Ingebretsen Kjøtt, Furuseth Slakteri og 
Promens er noen av kundene våre som har skaffet seg en 
slik løsning. 

Typiske funksjoner som kan velges:

 To-veis kommunikasjon med:  
 - ERP-system 
 - I/O-system 
 - Webservices 
 - API 
 - PLS 
 - Robot 
 - Synkronisering

 Plukking av vare fra ERP-ordre

 Plukking via strekkodeleser 

 Registrering av veiedata 
 Registering av batchnummer

 Varemottak fra innkjøpsordre i  
 ERP-system

 Innrapportering av levert 
 mengde per ordrelinje

 Innmelding via strekkodeleser,  
 vekt eller manuell inntasting

 Innmelding av leverandør- 
 varenummer for sporing

 Generering av internt  
 batchnummer for sporing

 Vekt og pris kalkulasjon
 – Iht. regelverk
 – Pris per enhet fra ERP-system

 Design av etikett (WYSIWYG)

 Merking med EFTA-logo, Nøkkelhull o.l.

 Utskrift av bilder, logo etc.

 Støtter printere med Windowsdriver,  
 Sato SBPL, Intermec DP

 Merking ihht GS1 og Stand

LogiFlow
– software som vokser med deg!

Fornøyde brukere av LogiFlow:
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ACT (Akershus Consulting & Trading) startet sin virksomhet 
i Norge i 1990, gjennom etableringen av ACT Gruppen og 
datterselskapet ACT Logimark. 
I dag er ACT Gruppen tilstede i hele Skandinavia.

ACT Gruppen har siden etableringen i 1990 bygget opp et 
omfattende leveringsprogram og kompetanse for å løse 
alle oppgaver forbundet med merking, sporing og kontroll 
av produkter, emballasje og ulike lastbærere. 

Våre maskiner er driftssikre, og vår organisasjon består av 
personer med spesialkompetanse innen våre fagområder. 

Vårt salgskorps består av konsulenter som hjelper våre 
kunder med å ta frem optimale løsninger. 

ACT er medlem av ulike bransjeforeninger og bidrar med 
innspill om løsninger, endringer og krav forbundet med in-
ternasjonale og nasjonale krav til merking og sporing. 

ACT Gruppen
– merking, sporing og kontroll siden 1990!

Kontaktinformasjon

ACT Logimark AS, Industrivegen 9, NO-2069 Jessheim  l  Telefon + 47 63 94 61 00  l  info.no@act-gruppen.com 
Avd. Trondheim: Ingvald Ystgaardsvei 15, 7047 Trondheim

ACT Logimark Danmark A/S, C.F. Tietgens Vej 3A, DK-6000 Kolding  l  Telefon +45 75 87 26 00  l  info.dk@act-gruppen.com 

Linx arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre blekk og solvent. Det 
siste er at beholderne blir utstyrt med en RFID-tag som leses i det beholderen 
puttes inn. Dersom informasjonen i RFID-taggen ikke matcher med informas-
jonen på printeren (den typen du har klargjort maskinen for), får du ikke kjørt print-
eren. Dette kan spare deg for tid, penger og frustrasjon.
 

Ved bruk av originalt blekk og solvent sikres optimal drift, samt oppetid på  
Linx-maskinene. Man oppnår en klar og tydelig merking av produktet, samt minst 
mulig forbruk av solvent. Du er alltid sikker på å oppnå optimal merking med 
blekk og solvent fra ACT Gruppen.

Blekk og solvent 
– din sikkerhet for optimal merking

100%
GARANTI
    K VA LIT ET

ACT LEVERER

ACT FUNKSJONSGARANTI

63 94 61 01

ACT Servicesenter
 
Siden vår etablering i 1990 har vi lært hva god service betyr. Vårt mål er å være best, 
også på dette området. Vi har derfor utviklet en solid teknisk avdeling bestående av 
medarbeidere som har spesialkompetanse innen vårt fagfelt. 

I tillegg til forebyggende og eventuelle behov for 
akutt service, tilbyr vi kurs for operatører og ved-
likeholdspersonell. 
 

Vår tekniske avdeling er ansvarlig 
for utarbeidelse og salg av service- 
avtaler som sikrer kontinuerlig drift, lave  
driftskostnader og lang varighet på 
utstyret som inngår. 
 

Kontakt vår serviceavdeling 
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ACT Logimark AS 

– merking, sporing og kontroll satt i system!
www.act-gruppen.com

 ACT Logimark Danmark A/S, C.F. Tietgens Vej 3A, DK-6000 Kolding  l  Telefon + 45 75 87 26 00  l  info.dk@act-gruppen.com  

ACT Logimark AS, Industrivegen 9, NO-2069 Jessheim  l  Telefon + 47 63 94 61 00  l  info.no@act-gruppen.com 
Avd. Trondheim: Ingvald Ystgaardsvei 15, 7047 Trondheim


