
Lapp intar ny marknad - Den växande marknaden för 
järnvägstransport i Europa! 
 
Lappkoncernen intar den växande marknaden för järnvägstransport i 
Europa och lägger särskild vikt vid spårbundna fordon som lok, 
järnvägsvagnar, godsvagnar och passagerarvagnar där säkerhet och 
tillförlitlighet är prioriterade faktorer för alla komponenter.  
 

 
 
För att positionera sig på marknaden som leverantör av anslutningsteknik 
för järnvägstransport har Lapp tagit fram en specialportfölj innehållande 
ÖLFLEX® TRAIN kablar, UNITRONIC® och ETHERLINE® datakablar, 
SKINTOP® förskruvningar, EPIC® kontaktdon och andra systemprodukter 
samt FELXIMARK® märksystem. Den nya produktportföljen presenterades 
hösten 2016 på InnoTrans i Berlin, den ledande internationella mässan för 
transportteknik. I Sverige presenteras den nu i höst på Elmia Nordic Rail.  
 
Lapp har redan haft stor framgång med sina järnvägskablar i Sydkorea och 
har bland annat levererat ca 100 kilometer ÖLFLEX® TRAIN kabel för ett 
höghastighetståg till Hyundai-Rotem, den åttonde största tillverkaren av 
nya järnvägsfordon. Men fler stora projekt är igång både i Asien och i 
Europa.   
 
I Sverige säljs och marknadsförs Lapps produkter av dotterbolaget 
Miltronic. I Sverige produceras också en stor del av de märksystem som 
levereras under varumärket FLEXIMARK®. Produktionsbolaget heter 
Fleximark och ligger intill Miltronic i Nyköping.  
 
Kraven för marknaden är hårda. Alla produkter som används måste 
uppfylla de högsta säkerhetskraven. Brandskydd är särskilt viktigt vid 
persontransporter, därför gäller särskilt stränga internationella 
specifikationer inom järnvägsindustrin. Både leverantörer och produkter 
måste uppfylla kraven i IRIS (International Railway Industry Standard). 
Lapp arbetar kontinuerligt med tester och kvalitetssäkring. Samtliga av 
Lapp TRAIN-produkterna uppfyller de stränga kraven och är IRIS-
certifierade.  
 
Miltronic och Fleximark levererar med trygghet den högkvalitativa 
produktportföljen för järnvägstransport till den svenska marknaden och 
ser fram mot utmaningen att vara med i utvecklingen av svensk järnväg. 
Miltronic och Fleximark är väl förberedda och har god kapacitet att 
tillmötesgå efterfrågan och leverera både standardprodukter och 
kundanpassade lösningar till små och stora kunder.  
 
 
 
 



 
Om Lappkoncernen: 
Lappkoncernen har huvudkontor i Stuttgart, Tyskland, och är en ledande 
leverantör av integrerade lösningar och märkesprodukter för kabel- och 
anslutningsteknik. Viktiga branscher är livsmedelsindustri, 
maskintillverkning, robottillverkning och integration, solenergi, vindkraft 
och e-Mobility.  
 
Lappkoncernen är familjeägd sedan den grundades 1957. Under 
verksamhetsåret 2015/16 genererade koncernen intäkter på 901 miljoner 
euro. Lapp sysselsätter idag cirka 3 440 personer över hela världen, har 17 
produktionsanläggningar och över 40 försäljningsbolag. Lapp samarbetar 
också med cirka 100 utländska representanter. 
 
www.lappgroup.com 
www.miltronic.se 
www.fleximark.se 
 

http://www.lappgroup.com/
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