
TUOTEVALIKOIMA

Laadukkaat asiakaskohtaiset ratkaisut



LAPP CONNECTO
Lapp Connecto valmistaa kaapeli- ja johdinsarjoja 
vaativiin kone- ja laiterakennuksen tarpeisiin. Yhtiön 
palveluvalikoimaan kuuluvat myös jakelukiskot ja 
kiskosiltaprojektit, huoltopalvelut, erikoisosaamista vaativat 
sähkötekniset kokoonpanotyöt sekä suunnittelupalvelut. 

Esimerkkejä laajasta palveluvalikoimastamme
• Johdinsarjavalmistus
• Ohjauskeskusvalmistus
• Jakelukiskot ja kiskosillat
• Kokoonpanopalvelut
• Suunnittelupalvelut

Lapp Connecton tuotantolaitokset
• Hyvinkää
• Vieremä
• Grudziądz, Puola

LAPP GROUP
LAPP Group on saksalainen perheomisteinen konserni, 
joka on maailman johtavia kaapeleiden, kaapelitarvikkeiden 
sekä -järjestelmien toimittajia. Yrityksen perusti Oskar 
Lapp vuonna 1959 ensimmäisenä tuotteenaan ÖLFLEX® – 
maailman ensimmäinen teollisesti tuotettu kaapeli. 

Nykyään LAPP Groupin valikoimaan kuuluu ÖLFLEX®-
tuotteiden lisäksi UNITRONIC®-, ETHERLINE®-, HITRONIC®-, 
SKINTOP®-, EPIC®-, FLEXIMARK®- ja SILVYN®-tuotteita eri 
teollisuudenaloille ja markkinoille. 

Tuotevalikoimassa on yli 40 000 tuotetta, jotka valmistetaan 
pääasiassa yhtiön omissa tuotantolaitoksissa. Konsernissa 
on 18 tuotantolaitosta ja 44 myyntiorganisaatiota eri puolilla 
maailmaa, joissa työskentelee noin 4 650 henkilöä. 
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KAAPELI-JA JOHDINSARJAVALMISTUS
Lapp Connecto valmistaa kaapeli- ja johdinsarjoja vaativiin 
teollisuuden tarpeisiin. Valmistuksemme perustuu vahvaan 
suunnittelu- ja komponenttiosaamiseen sekä hyvään 
tuotantoteknologian hyödyntämiseen. 

Osaamisemme kattaa mm. massiiviset hyötyajoneuvot ja 
hissiteollisuuden kaapelisarjat sekä elektroniikkateollisuuden 
johdinsarjat ja niiden jatkojalostamisen.

SÄHKÖJÄRJESTELMÄT
Valmistamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöidyt 
automaatiokeskukset laadukkaasti ja luotettavasti. 
Tuotteiden ja palvelun asiakaslähtöisyys perustuu 
mittavaan kokemukseen sekä laaja-alaiseen toimiala- ja 
käyttöympäristöosaamiseen.

AUTOMAATTINEN KRIMPPAUS JA MERKKAUSLAADUNVALVONTA

KAAPELISARJAVALMISTUS

TUOTTEET

ENERGIANSIIRTOKETJUJEN KOKOONPANOTYÖTSÄHKÖISET KOKOONPANOTYÖT

JOHDINSARJAVALMISTUS
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VIRTAKISKOJÄRJESTELMÄT
Lapp Connectolla on vuosikymmenten kokemus 
virtakiskojärjestelmien valmistuksesta ja käyttöönotosta. 
Virtakiskojärjestelmiä voidaan asentaa asuin-, liike- ja 
toimistorakennusten sekä konesalien saneerauksessa ja 
uudisrakentamisessa. 

JL-JAKELUKISKOT JA JKU-VIRRANOTTIMET

MJ KISKOSILLAT

KOMPAKTIKISKOSILLAT

SUUNNITTELU MITOITUS JA ASENNUS

TUOTTEET
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ASIAKASKOHTAISET RATKAISUT
Lapp Connecto on mukana asiakkaan kumppanina 
protovaiheesta tuotantoon asti. Sourcing palvelumme ja 
ketterä reagointi auttavat molempia saavuttamaan parhaan 
mahdollisen lopputuloksen. Hyödynnämme LAPP Groupin 
pitkäaikaista kokemusta logistiikassa ja maahantuonnissa. 
Komponenttivalinnassa meitä auttavat hyvät ja pitkät 
päämiessuhteet globaaleihin toimittajiin. Joustava 
toimintamalli optimoi asiakkaamme varastointitarvetta ja 
parantaa kannattavuutta.

SOURCING-PALVELUT

KOKONAISTOIMITUKSET

SUUNNITTELU JA TESTAUS

PALVELUT

CASE UUSI LASTENSAIRAALA
Lapp Connecto on ollut mukana rakennusprojektissa pienten 
potilaiden hyväksi vastaamalla rakennuksen virtakiskosiltojen 
toimituksesta ja asennuksesta.

Rakennusprojektin sähkötöistä vastasi Amplit Oy, jonka 
kanssa Lapp Connecto on tehnyt pitkään yhteistyötä. Lasten 
Sairaalan rakennusprojektin kumppaniksi Lapp Connecto 
eteni kilpailutuksen kautta. Saaduille tarjouksille suoritettiin 
laadullinen ja taloudellinen vertailu, jonka pohjalta Lapp 
Connectoa ehdotettiin rakennuttajalle.

”Lapp Connecton vahvuutena on toimitusvarmuus ja 
kilpailukykyiset hinnat. Erityisesti toimitusvarmuus on 
kultaakin kalliimpi asia meille, koska projektien aikataulut 
ovat tiukkoja. Vuosien varrella olen myös oppinut, että 
hyvän yhteistyön taustalla on se, että ihmiset tuntevat 
toisensa. Pidempiaikainen kaupankäynti muodostaa siteen 
ja se helpottaa yhdessä toimimista. On mukavaa, että Lapp 
Connectolla yhteyshenkilöt ovat pysyneet samana vuodesta 
toiseen”, Amplit Oy:n Tekninen johtaja Tomi Alanen kertoo.

Lastensairaalan kiskot ovat Lapp Connecton omaa kiskoa. 
Sairaalaympäristössä kiskoille ja asennukselle on erityisiä 
vaatimuksia magneettikenttien suhteen.

”Koen, että Lapp Connectolla on vankka asema näissä 
kiskoissa Suomen markkinoilla. Asennuspalvelu erottaa 
Lapp Connecton alan muista toimijoista. Asennuspalvelun ja 
kiskojen tuleminen yhdeltä ja samalta asiantuntijalta antaa 
projektille lisäarvoa”, Alanen toteaa. 

SAMPO ROSENLEW – KEHITYSYHTEISTYÖN 
KAUTTA YHTEISEEN OSAAMISEEN
Asiakasyhteistyön perustana on toimittaa joustavasti ja 
kustannustehokkaasti kokonaisratkaisuja Sampo Rosenlewin 
valmistamiin koneisiin.

”Yhteistyö on kasvanut pienistä asioista isompiin 
kokonaisuuksiin. Me haluamme  olla asiakkaan kumppanina 
protovaiheesta tuotantoon asti, esimerkiksi sourcing 
palvelumme ja ketterä reagointi auttavat molempia 
saavuttamaan parhaan mahdollisen ratkaisun. Joustava 
toimintamalli optimoi myös asiakkaamme varastointitarvetta 
ja nostaa suoraan kannattavuutta.” kertoo Juha Heiskanen 
Lapp Connectolta.

Sampo Rosenlewin COMIA-leikkuupuimureihin on toimitettu 
vuodesta 2014 johdin -ja kaapelisarjoja. Vuonna 2016 Sampo 
Rosenlew lanseerasi täysin uuden HR46X harvesterin. 
Tuotteen kehitysprosessissa Lapp Connecto toi peliin myös 
kehitysosaamisensa ja yhteistyö syveni entisestään.

”Otimme jo protovaiheessa yhteistyöhön mukaan Lapp 
Connecton asiantuntemuksen. Näin pystyimme testaamaan 
ja kehittämään johdin-ja kaapelisarjaratkaisuja joustavasti 
läpi koko suunnitteluvaiheen. Tulevaisuudessa haluamme 
ehdottomasti hyödyntää lisää Lapp Connecton sourcing 
osaamista ja kykyä tehdä entistä suurempia kokonaisuuksia. 
Korkea laatu ja jatkuva kehittyminen on meille molemmille 
yhteinen motivaattori kohti entistä laadukkaampia tuotteita.” 
- Lasse Rahkola, Purchasing and Logistics Manager, Sampo 
Rosenlewiltä kertoo.
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Lastensairaala- ”Koen, että Lapp Connectolla on vankka asema näissä kiskoissa Suomen markkinoilla. Asennuspalvelu erottaa Lapp Connecton 
alan muista toimijoista. Asennuspalvelun ja kiskojen tuleminen yhdeltä ja samalta asiantuntijalta antaa projektille lisäarvoa”, toteaa Amplit Oy:n 
Tekninen johtaja Tomi Alanen.

Sampo Rosenlew - ”Otimme jo protovaiheessa yhteistyöhön mukaan Lapp Connecton asiantuntemuksen. Näin pystyimme testaamaan ja 
kehittämään johdin-ja kaapelisarjaratkaisuja joustavasti läpi koko suunnitteluvaiheen.” kertoo Lasse Rahkola, Purchasing and Logistics Manager, 
Sampo Rosenlewiltä.
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Lapp Connecto Oy 
Varastokatu 10
05800 Hyvinkää

lappconnecto.fi 

Seuraa Lapp Connectoa!


