
Vi besöker Lämneå Bruk AB

Exempel på Miltronic-produkter  
i företagets produktion
Kabel: UNITRONIC® LiYCY,  
ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY och  
ÖLFLEX® CLASSIC 110 
Förskruvningar: SKINTOP® MS-M  
och SKINTOP® MS-SC-M 
Övrigt: Olika typer av kabelkanaler  
i PVC och spiralkabel.

DET MODERNA LÄMNEÅ BRUK AB, i Ljusfalls-
hammar drygt tre mil från Norrköping, byg-
ger maskiner för tråddragningsindustrin. 

Det som tillverkas med hjälp av de maski-
ner som Lämneå Bruk tillverkar är bland 
annat svetstråd, svetselektroder, fjädrar, rör-
tråd, spik och skruv. 

Den nuvarande ägaren och vd:n är Jonas 
Hagstedt. Hans far köpte företaget 1958 och 
Jonas Hagstedt har nu varit vd i 29 år.

Lämneå Bruk har omkring 55 anställda, 
samt support- och servicepersonal.

90 procent av produktionen går på export. 

Lämneå Bruk AB är ett modernt industriföretag, men företagets 
anor går tillbaka till 1727. Verksamheten har, sedan början av  
1900-talet, varit inriktad på tråddragning.

Maskinbyggare med anor

På senare år har man tagit viktiga marknads-
andelar, bland annat i Tyskland. Där har man 
startat ett säljkontor utanför Dortmund. 
USA, Kanada, Kina och Sydkorea är exempel 
på andra exportländer som går bra.

Den utökade försäljnings- och produk-
tionstakten innebär att företaget har för-
stärkt bemanningen med fler montörer, 
laserskärare och en konstruktör.

VARJE MASKIN ÄR unik och varje kund har spe-
ciella krav på sin anläggning. 

– Företaget ligger långt fram tekniskt. Från 

order till färdig maskin tar det mellan två och 
sex månader, berättar Andreas Wennström, 
inköpare på Lämneå Bruk. Därefter kan maski-
nen skeppas till beställaren, ofta tillsammans 
med personal som ser till att installationen 
går bra och att personalen på kundföretaget 
får en bra utbildning och support i starten.

– Från Miltronic beställer Lämneå Bruk 
bland annat styrkabel som är godkänd och 
klar för den nordamerikanska marknaden, 
förskruvningar och olika typer av kabelkana-
ler i PVC, säger Melker Wallin, regionsäljare 
på Miltronic.

För Andreas Wennström är det också viktigt 
att ibland kunna få material snabbt. Då är det 
ett extra plus att Miltronic ligger bara en timme 
bort. Är det riktigt bråttom kan det faktiskt gå 
en taxi till Ljusfallshammar med varor.  N

 LÄMNEÅ BRUKS TRÅDDRAG- 
NINGSMASKINER EXPORTERAS  

ÖVER HELA VÄRLDEN.  

 LÄMNEÅ BRUKS PRODUKTIONS-             
 ANLÄGGNING. I NEDERKANT SYNS            

 BLAND ANNAT SPIRALKABEL            
 FRÅN MILTRONIC.            
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