
Merdeveien 8 | Pb. 203 | 3672 Notodden 
Tlf: 35 02 96 00 | Fax: 35 02 96 01

E-post: salg@nopro.no | www.nopro.no

Kontakt oss for et godt 
pristilbud !

PRESENTASJON
NOPRO PLAST

”Fra idè til ferdig produkt”
Hvorfor velge plast

• Korroderer ikke
• Kjemikalieresistent
• Lav egenvekt
• Høy mekanisk styrke i 

forhold til vekt
• Høy slagstyrke
• Gjennomfarget
• UV- og kuldestabilisert
• Enkel bearbeiding
• Polyetylen er miljøvennlig 
• Polyetylen er godkjent for 

næringsmidler

Fordeler med  
rotasjonsstøping

• Produktene produseres i 
ett stykke uten skjøter

• Kostnadseffektivt selv 
ved mindre serier

• Materialet tåler et bredt 
temperaturregister

• Spenningsfrie produkter
• Mulighet for variabel 

godstykkelse

Kvalitet
Vi er sertifisert i henhold til 
• ISO 9001:2008
• ISO 14001:2004

Design og utvikling

• Vi er spesialister på 
skreddersøm

• Vi er ofte med våre 
kunder å gi deres ideer 
produksjonsvennlige 
løsninger

• Vi designer i SolidWorks
• Vi kjører FEM-analyse for å 

sikre god konstruksjon
• Visualisering / prototype
• Skalamodeller
• 3D Printing
• Plaststøping av produkter i 

edelplast

Formproduksjon

Nopro er alltid med i hele 
prosessen fra -

• Idè
• Design, utvikling, 

analyser og tester
• Formbygging
• Kontroll og vedlikehold
• Produksjon

- og til ferdig produkt.



Beskrivelse av prosessen
I rotasjonsstøping blir en hul form fylt med 
polymer i form av pasta eller pulver. Deretter 
blir formen varmet fra utsiden samtidig som 
den roteres langsomt. Det dannes et skall 
av polymer på innsiden av formen og etter 
avkjøling kan produktet tas ut.

Rotasjonsstøping er en sekundær, ikke-
kontinuerlig prosess som kun former hule 
former.1 Prosessen kan produsere store 
produkter, men tykkelsen er begrenset 
av varmeledningsevnen til den enkelte 
polymeren. I rotasjonsstøping kan man 
forme produkter med flere lag av forskjellige 
polymerer, og det er mulig å fremstille 
produkt med varierende veggtykkelse, selv 
om dette er uvanlig da det er en vanskelig 
prosess. Lengden på de ferdige produktene 
er begrenset til å være mindre enn 4 x 
diameteren av produktet.2

Leker, bøtter, båtskrog, tanker og beholdere 

er eksempler på produkter som blir fremstilt ved 
hjelp av rotasjonsstøping.

Rotasjonstøpning skiller seg fra alle andre 
prosessmetoder ved at varmingen, smeltingen, 
formingen og avkjølingsstadiet skjer etter at 
plasten er plassert i formen. Det er heller ikke 
noe trykk tilføyd under støpingen bortsett fra 
gravitasjonen.1

Materialer prosessen er egnet til
Termoplaster er det materialet som hovedsakelig 
blir brukt i rotasjonsstøping, men enkelte 
herdeplaster er også brukt. Av termoplastene er 
PE mest brukt. PE er resirkulerbart, noe som er 
gunstig miljømessig.1

Økonomi
Ved hjelp av rotasjonsstøping kan store produkter 
bli produsert med relativ lav kostnad, men det er 
en arbeidskrevende prosess med ganske høye 
materialkostnader.


