En ny typ av underleverantör

En ﬂexibel organisation
På Linto arbetar vi med något som kan beskrivas som en funktionsorienterad
produktion. Det innebär att vi har valt att satsa på en så hög kompetens hos
våra medarbetare att vi i största möjliga utsträckning kan anpassa oss efter era
behov.
Vid projekt som omfattar enstyckesproduktion eller mindre serier kan nästan
var och en av våra medarbetare fungera som er projektledare.
Efter att gått igenom alla avgörande faktorer kring projektet med er plockar
vår projektansvariga samman den kompetens som behövs för produktionen.
Det ger enligt oss en effektivare småskalig tillverkning där ”flaskhalsar”

kan undvikas. Speciellt eftersom våra medarbetare kan hantera ﬂera olika steg
inom tillverkningen.
Skulle ni däremot ha behov av en mer storskalig produktion ger våra medarbetares kompetens tillsammans med vår välutrustade maskinpark även möjlighet
till den typen av tillverkning. Det bästa av två världar skulle man kunna säga.

En effektiv maskinpark
Vår produktion går på högvarv och under de senaste åren har vi på Linto köpt
in över ett dussin nya maskiner, varav ﬂertalet är CNC-maskiner från Haas.
Lintos maskinpark innehåller bland annat följande:
Haas Minimill
Haas VF-1DHE
Haas VF-3BHE
Haas VF-4BHE
Nicholas Corea
Trådgnistar

Haas TL-1HE
Haas VF-2BHE
Haas VF-3BYTHE
Haas VF-5BHE
Chevalier 1640ADII

Välkommen till en ny typ av underleverantör
Här på Linto ser vi oss som riktiga verktygsmakare. Det eftersom vi är ett 20tal personer som kan hantera de ﬂesta former av CNC-bearbetning. Vi arbetar
både med små och stora serier, även om vår specialitet är fåstyckestillverkning
av verktyg för plåtbearbetning.
Vår verkliga styrka ligger dock i hur vi ser på vår roll som underleverantör.
Här på Linto har vi valt att satsa på medarbetarnas kompetens och den senaste

tillverkningstekniken. Något som inneburit att vi har en mer ﬂexibel organisation och därmed större möjligheter att anpassa oss efter dina behov.
Med den kombinationen av hög kompetens hos medarbetarna och ny produktionsteknik arbetar vi vidare mot nya mål. Du är naturligtvis varmt välkommen
att följa med.

Kunskap

Själ

Färdighet

På Linto satsar vi hårt på en hög kompetens. Både bland de egna medarbetarna och inom produktionen.

En viktig del i att genomföra ett bra
jobb består av engagemang. Därför
tänker vi långsiktigt och arbetar hårt
för att få med alla delar i verksamheten mot samma mål och visioner.

Vi kan inte hålla mer än vad vår
teknik och maskiner kan lova. Därför
ser vi till att hela tiden förbättra vår
maskinpark och hålla våra produktionsmöjligheter uppdaterade.

Genom det kan vi utveckla trogna
medarbetare som hjälper oss att
utveckla starka kundrelationer.

På det sättet skapar vi förutsättningar
för kreativa lösningar som i slutändan
ger dig konkurrensfördelar.

På det viset kan du alltid vara säker
på att vi kan erbjuda dig de smartaste
och mest kostnadseffektiva lösningarna.
Att vi även lär oss mer om era förutsättningar ser vi som en självklarhet.
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En riktig verktygsmakare
I småländska Hok ﬁnns Linto. Vi är en riktig verktygsmakare som
hantera många olika former av CNC-bearbetning. I både små och
stora serier.
Här satsar vi på medarbetarnas kompetens, den senaste tillverkningstekniken och en ﬂexibel organisation för att ge dig som kund
det mesta för pengarna.
Vi arbetar utifrån våra ledord som kunskap, färdighet och själ.
Därför kan du vara säker på att vi är en trygg partner som inte är
nöjd med sitt arbete förrän du är det.
Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan
skapa nya möjligheter tillsammans. Och upptäck vilka förutsättningar som ﬁnns hos en ny typ av underleverantör.
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