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GRÖN MÄRKLASER SKAPAR 
NYA MÖJLIGHETER |

Den nya gröna lasermärkningsmaskinen på Resinit har varit i drift sedan 
slutet på augusti. Beläggningen har ökats succésivt i takt med att den interna 
kompetensen byggts upp och parametrarna för olika plastmaterial säkrats.
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– Vi är jättenöjda med den nya lasern. Det har 

varit mycket nytt att lära men det har gått

väldigt bra och fortare än vi räknat med, säger 

Ulf Jonsson, produktionschef på Resinit. 

 Idag arbetar två utbildade medarbetare på 

monteringsavdelningen med den nya laser-

märkningsmaskinen. Sedan lasern togs i drift 

på Resinit har det körts flera skarpa jobb och 

resultatet är mycket bra. 

– I princip kan vi köra alla plastmaterial utom 

vit POM med vår laser. Vi kan även köra stora 

märkningar, upp till 600x100mm och massuplägg

vilket gör maskinen riktigt effektiv. Runda detaljer 

funkar lika bra som platta detaljer, fortsätter Ulf.

 Att kunna erbjuda lasermärkning i egen regi 

skapar många möjligheter och fördelar. Inte minst 

för kunderna som får kortare ledtider men även 

högre och jämnare kvalitet. Läs mer om fördelarna 

och möjligheterna med grön lasermärkning på 

www.resinit.se

MONTERING

I vår monter träffar du Jan Landerdahl och Per Alne den 8-9/11,
 och Andreas Hellman och Ingvar Norén den 10-11/11 

Biljetter och mer information på www.resinit.se

Grön laser fungerar på de
flesta plastmaterial

JÖNKÖPING
8-11 NOVEMBER
MONTER B02:17

Djupgående lasermärkning testas

Märkning på runda material



Fredrik Rapp, Xano Industri AB's styrelseordförande, klippte det symboliska

bandet av långa plastspånor och kunde i och med det förklara Resinits nya 

monteringsavdelning officeillt invigd. Inbjudna gäster från det lokala 

näringslivet, kunder, leverantörer och Västerviks kommun var nyfikna på den 

nya avdelningen. Efter tal, bandklippning och en guidad rundvisning bjöds 

det på lunchbuffé, fika och musikunderhållning. 

  – Fantastiskt roligt att så många kunde närvara. För oss är den nya 

monteringsavdelningen väldigt viktig och vi ville verkligen visa upp våra 

möjligheter för kunderna på plats. Jag är säker på att många fick en bättre 

uppfattning och större kunskap om vad vi kan göra tack vare den guidade 

rundvandring alla besökare gjorde genom hela anläggningen. Många vara 

särskilt intresserade av vår nya gröna lasermärkningsmaskin, säger Ingvar 

Norén på Resinit. 
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Hösten har tydligt kommit efter en mycket fin sommar och en rekord-

varm höst. Här i Västervik och hela sydöstra Sverige har det varit mycket 

stor vattenbrist. Vi ligger i regnskugga av småländska höglandet men i år 

har det varit extra torrt och det har märkts tydligt i naturen. 

  Resinit märker numera också med en grön laser. Metoden är snabb 

och fungerar på de flesta plastmaterial. Flera av er bör fundera i banor 

av märkning. Kanske mer än en ett artikelnummer. Det är inga problem 

att lägga in t.ex. logotyp eller återvinningssymboler. Lasermärkning är 

även utmärkt för spårbarhet. 

  Världens största plastmässa, Kunststoffmesse i Düsseldorf hålls vart 

tredje år och går av stapeln nu i höst. Självklart besöker Resinit denna 

jättestora mässan där vi fokuserar på halvfabrikat och olika trender i 

branschen. Den svenska underleverantörsmässan, Elmia Subcontractor, 

pågår 8-11 november. Där ställer Resinit ut tillsammans med våra syster-

företag inom Xano. Håll utkik efter Xano i monter B02:17. Vi bemannar 

montern under hela veckan. Biljetter och vilka kontaktpersoner som 

finns där kommer att finnas på vår hemsida www.resinit.se  

Väl mött där!  

Ingvar Norén

VD:N HAR ORDET  |  Ingvar Norén, vd, Resinit AB

Största mässan!

HAR DU FRÅGOR OM PLAST?  |  För mer information, besök vår hemsida: www.resinit.se

INVIGNING GAV 
NYA KUNSKAPER - MONTERING

Fredrik Rapp klippte bandet

Lärorik guidad rundvisning

För några år sedan påbörjades ett arbete för att utveckla och optimera 

Resinits logistik. Idag har man kommit långt med utvecklingsarbetet. 

Helheten för kunderna har blivit bättre med färre kontaktpersoner och 

exaktare leveranser. Fortfarande finns områden som kan utvecklas säger 

Patrik Pettersson och Susanne Fridell på logistikavdelningen.

 – Idag har vi väl utvecklade rutiner och system för att hantera ordrar, 

lager och material. Samtidigt växer behovet av mer certifikatshantering, 

spårbarhet, dokumentation och snabbare intern kommunikation. Där vill 

vi bli effektivare. Genom att jobba mer digitaliserat genom hela kedjan 

kan vi bli ännu bättre 

på logistik. Vi hanterar

fortfarande många 

dokument idag som 

skrivs ut på papper.

Genom att arbeta mer

digitalt blir processerna

ännu säkrare och

uppdateringar sker

i realtid vilket är svårt

med utskrivna certifikat

och ritningar. Idag har 

vi ett bra flöde genom

hela kedjan. En digital

dokumenthantering 

skulle göra det flödet

optimalt, säger

Patrik.


