
bladet
Ett nyhetsbrev från Resinit AB Årgång 6, Nr. 2-2002

Resinit AB, Polymergatan 7, SE-593 50 Västervik, Sweden, Tel. 0490-823 20, Fax. 0490-219 11, E-mail: info@resinit.se, www.resinit.se

PROBLEMLÖSARENPROBLEMLÖSAREN ?

Tjänster runt dina produkter

Detta exempel till Ericsson visar tydligt på hur
bearbetningstekniken gått framåt. Detaljen är svar-
vad ur rundstång till fyrkantig färdig detalj och har
ett toleranskrav på 0,05 mm. Fördelen med den
här tillverkningstekniken är att man inte behöver
flytta detaljen i olika lägen under produktion. Varje
nytt inspänningsläge i maskinen påverkar detal-
jens mått.
Snäva toleran-
ser är dess-
utom svåra att
hålla i ren
Teflon (PTFE)
eftersom det är
ett mjukt mate-
rial.

En tydlig förändring som skett under det se-
naste året, är att våra kunders behov av total-
produkter ökar. Vår idé att satsa på ett ”re-
nare rum” och tjänster omkring detta har ut-
vecklats snabbare än vi trott. Tillsammans
med våra kunder hittar vi lösningar för att
Resinit på rätt sätt ska kunna erbjuda kunden
ett mervärde.

TOTALLEVERANTÖR: Vi använder partners
inom olika områden för att göra en mer kom-
plett produkt, t ex. andra material, lackering,
ytbehandling. Tillsammans med montering,
provning och dokumentation kallar vi detta
för en totalprodukt.

PROJEKTDELTAGANDE: Tillsammans står vår
teknikgrupp och våra säljare till tjänst med
plastkunskap, konstruktionsidéer, etc.

SPÅRBARHET: Vi erbjuder olika lösningar
för certifikathantering och produktmärkning
inom ramen av vårt kvalitets- och
miljöledningssystem.

RENARE MILJÖ: Ett separat
rum avskiljt från övrig produk-
tion, med ultraljudstvätt,
montering, provning och
packning, för produkter med
höga krav på renhet.

Mer information om detta kommer un-
der hösten i vår nya broschyr. Våra säljare
svarar direkt på frågor du redan har idag.

Elimia Subcontractor 2002
12-15 november hoppas vi på en hög besöks-
frekvens i vår ITAB Plast monter B03:48. Föl-
jande bemanning för Resinit under dessa da-
gar kommer att vara följande.

Tisdag   12 nov. Jane Strandberg, Ingvar Norén
Onsdag  13 nov. Ingvar Norén, Rune Andersson,

Jane Strandberg
Torsdag 14 nov. Rune Andersson, Jan Landerdahl
Fredag   15 nov. Jan Landerdahl

Önskar du fler biljetter än bifogad är det bara
att höra av dig så skickar vi fler.

Välkommen.


