
den 9 november 2017
Program Öppet Hus 

09:30 - 10:00  Kaffe och smörgås serveras

10:00 - 12:00 Vi och våra medutställare hälsar alla välkomna med en presentation  
 Ny sprutenhet presenteras   
 Presentation av Resinex reologi/plastificering   
 Information av iQ program 
 Praktisk demonstration i maskinhallen

12:00 - 13:30 Lunchbuffé och mingel  
 Praktisk demonstration av ENGEL app e-calc  

13:30 - 14:30 Presentationer av Fröjd & Wester och Labotek  
 Praktisk demonstration i maskinhallen

14:30    Kaffe och kaka   
 Att tänka på vid verktygsbyte 
 Presentation av CC300 tips & råd 

RESINEX Nordic AB är en ledande distributör av plastråvaror i Europa och Norden. Vi arbetar med lo-
kal personal, lokala lager och lokal teknisk assistans vid projekt. RESINEX representerar världsledande 
polymer producenter och vårt sortiment av plast är lika långt som brett. Kunden i centrum är vår paroll.  
www.resinex.se

Labotek Nordic AB tillhandahåller kringutrustning till nordisk plastindustri. Vi representererar ledande leve-
rantörer inom alla delar av hjälputrustning till formsprutindustrin. Genom egen personal projekterar, instal-
lerar samt underhåller vi utrustning som gör er plastfabrik lönsammare. www.laboteknordic.se

RINCO ULTRASONICS är specialiserade på konstruktion och tillverkning av utrustning för ultraljudssvets-
ning och ultraljudsskärning sedan mer än 30 år tillbaka i tiden. Med ett brett spektra av olika frekvenser 
och uteffekter, från 100 till 3000 Watt, kan vi erbjuda ett passande system för i stort sett alla applikationer. 
Vi kan leverera färdiga bänkmaskiner eller andra färdiga applikationer, men vi jobbar också med Automa-
tions-företag för integrering i ” Liner” och Robotceller. www.rincoultrasonics.se
  
Automation som är så enkel att hantera att det bara behövs tre knappar: Start, Stopp och Återställ! Det 
är visionen när det gäller användarvänlighet för automationsgruppen 3Button Group. Gruppen består av 
de tre automationsbolagen Front Automation, Fröjd Automation och IML Technologies och man har stor 
andel av sina kunder inom plastindustrin. Oavsett om det handlar om montage, clipsning och ultraljuds-
svetsning av fordonskomponenter eller om snabba applikationer med  IML (In Mould Labeling) så är fokus 
på enkelhet att använda alltid lika viktigt. På plats på Engels öppet hus kommer 3Button Group visa sina 
paneler (HMI) och förklara hur användargränssnitt och uppkopplade system ger högre tillgänglighet och 
bättre driftsäkerhet, det som ofta benämns Industri 4.0! www.3bg.se

Kalmartech AB säljer spännverktyg från marknadsledande  Lenzkes Spanntechnik GmbH för snabbare 
och säkrare byten av formverktyg. Vi erbjuder konsulttjänster och säljer programvara för processoptime-
ring  VARIMOS® och produktutveckling inom formsprutning, främst genom avancerad formfyllnadssimule-
ring  Cadmould® 3D-F®. Vidare erbjuder vi tjänster kring teknisk dokumentation och översättning från och 
till Svenska. www.kalmartech.se | www.lenzkes.com | www.simcon-worldwide.com
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