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Resinit har idag fyra huvudområden: Projekt och beredning, Produktion,
Montering och Kvalitet. Du kan läsa mer om dessa olika områden i detta Resinitblad.

Bred kompetens och komplett 
utbud utgör Resinits plattform  

Vår svarvavdelning består av moderna Mazak-
och Okuma-svarvar som svarvar med upp till 7 
axlar. I praktiken innebär det att vi kan svarva fyr-
kantiga block, både in- och utvändigt. Detta gör 
vi utan att släppa detaljen en enda gång. I och 
med det kan vi hålla form- och lägestoleranser. 
 

Fräsavdelningen på Resinit är en av grund-
pelarna i vår verksamhet. Idag fräser vi upp 
till 5 axlar med våra Mazak-fräsar. Vi kan till  
exempel fräsa en perfekt propeller från ett 
enda stycke. Vi är mycket stolta över vår auto- 
matiserade fräs där vi kombinerar effek- 
tivitet, precision och kvalitet. Kontakta oss så 
hjälper vi dig att lösa dina fräs- och svarvbehov . 

Svarvning med
moderna maskiner 

  RESINIT
  -kvalitet 
 sedan 1936

■ Resinits erfarenhet och kompetens är inget nytt. Företaget har bear-
betat material sedan starten 1936. Idag arbetar vi mycket med att ut-
veckla nya koncept och system som kommer kunden till nytta. Det är 
vi bra på att informera om. Vad vi däremot glömmer bort ibland är att 
berätta vad vår kärnverksamhet erbjuder våra kunder.

Två mycket viktiga områden i Resinits verksamhet 
är exakta mätningar och korrekt dokumentation.   
Tack vare företagets moderna mätrum kan 
de flesta typer av kontroller göras på plats. 
Det sparar tid och pengar men säkrar också 
processen ytterligare. Resinit har färdiga och 
genomarbetade rutiner för dokumenthantering. 
Exempelvis certifikat enl. EN 10204 2,2 och 3,1.

MÄTRUMSTJÄNSTER
OCH DOKUMENTATION

MONTERING OCH 
MANUELLA SPECIALBEARBETNINGAR

Monteringsavdelningen erbjuder  många olika 
typer av tjänster kopplade till produktionen. 
Dessa tjänster är ofta förknippade med logistiska 
fördelar för uppdragsgivaren. Tvättning, limning, 
rengöring med ultraljud, montering av produkter 
i plast tillsammans med andra material, märkning, 
provning, manuella specialbearbetningar och 
paketering är en del av tjänsterna.

Viktiga områden i processen - 
mätning och dokumentation

Mervärden som skapar
logistiska fördelar 
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Automatiserad fräsning 
med 5 axlar

FRÄSAVDELNINGEN - VÅR GRUNDPELARE

SVARVNING MED UPP TILL 7 AXLAR
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Har du frågor om plast?
VD/Teknisk försäljning
Ingvar Norén
Tel: +46 (0)490-823 23
ingvar.noren@resinit.se

Teknisk försäljning
Per Alne
Tel: +46 (0)490-823 24
per.alne@resinit.se

Teknisk försäljning
Jan Landerdahl
Tel: +46 (0)490-823 26
jan.l@resinit.se
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”Nu letar alla efter 
positiva tecken”

www.resinit.se

Vd:n har
ordet!

Krisnyheterna i media är nu uttjatad. Just 
nu letar alla efter positiva tecken istället. 
Det har varit ett prisrally på råmaterial under 
hela våren. Se till exempel på utvecklingen 
av fonder med tyngdpunkten på tillväxt-
marknader och råmaterial. Risken är dock 
stor att det blir en rekyl av att det spekuleras 
i kraftigt höjda priser utan att det finns en 
rejäl efterfrågan från industrin. Konjunktur-
cykeln beskrivs gärna som förväntad form 
av bokstäver typ V, snabbt ner och sedan 
upp. Min teori är istället ett badkar där 
botten är ojämn med flera minitoppar. Det 
gäller nu att stå på tå när kunder ringer. 
Det gör vi i alla fall.   

 Ingvar Norén, VD, Resinit.

På Resinit gör vi mycket för att bli ett riktigt 
bra miljöföretag. Samtidigt får man får inte 
glömma bort att lyfta fram plastens egna 
miljöfördelar. Olika typer av plaster ersätter 
idag mer och mer de  konventionella och 
betydligt tyngre materialen man tidigare 
använt inom tillverkande industri. Ett bra 
exempel är framför allt fordonstillverkningen. 
Varje kilo i sparad vikt på det slutliga 
fordonet betyder mindre miljöpåverkan 
i form av utsläpp av avgaser och lägre 
driftskostnader när produkten väl används. 
Ytterligare miljöbesparingar som görs 
genom att använda plaster är att man inte 

GRöNA NyHETER

längre behöver använda ytbehandling och 
korrosionsskydd. Att man sedan kan designa 
plaster i trevliga former och läckra färger gör 
ju knappast slutprodukten sämre.

Minskad vikt i
t.ex. en bil reducerar
miljöpåverkan.

PLAST
SPARAR
VIKT &
MILJö!

Trevlig sommar
önskar Resinit

Vi har semester veckorna 28-31.

RESINIT ERBJUDER:
• PROJEKTLEDNING 

• BEREDNING

• PRODUKTION - Fräs och svarv

• MONTERING

• MANUELL BEARBETNING

• LAGERHÅLLNING

• MÄTRUMSTJÄNSTER

• MATERIALKUNSKAP

• MÄRKNING, RENGÖRING OCH  
   PAKETERING AV PRODUKTER

Projektledning, beredning och
specialkompetenser
Förutom projektledning från start till mål har vi även en väl utvecklad beredningsavdel-ning 
som jobbar parallellt med våra projekt. Det skapar effektivitet och en stor möjlighet att 
påverka design och funktion genom hela projektet. Vår specialkompetens när det gäller 
plastmaterial är många gånger en ovärderlig hjälp när det gäller materialval. Främst inom de 
lite tuffare materialen. Snäva toleranser, ytfinhet, långa och smala hålmöten med verifierad 
gradfrihet är andra specialkompetenser Resinit besitter och du som kund kan dra nytta av.

Våra specialkompetenser kan 
vara ovärderliga
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