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Aktivt ägande och finansiell
styrka ger handlingsfrihet
Liljedahl Group är en familjeägd bolagsgrupp med 15 rörelsedrivande inne
hav inom sex olika områden. Innehaven har starka marknadspositioner inom
sina respektive affärsområden. Verksamheterna bedrivs främst i Sverige men
även i övriga Europa samt i Kina.
Liljedahl Groups strategi är att genom långsiktighet, engagemang
och djup kunskap om de olika innehavens affärsverksamheter bidra till
kontinuerlig utveckling. I ledningen för Liljedahl Group arbetar idag två
generationer Liljedahl vilket säkrar långsiktigheten ur ett ägarperspektiv.
God lönsamhet och återinvesterade vinstmedel är grund för organisk såväl
som förvärvad tillväxt.
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ÖVERGRIPANDE STRATEGI

Liljedahl Group arbetar aktivt med att stödja
utvecklingen inom gruppen och följer noggrant
innehavens verksamheter och den finansiella
rapporteringen. Arbetet utgår ifrån ett övergripande ägarperspektiv med fokus på frågor som
strategi, bolagsstruktur, marknadspotential och
kapitalstruktur.
UTVECKLING OCH TILLVÄXT

Liljedahl Groups finansiella situation är stabil med
sunda bolag som åstadkommer varaktiga kassaflöden sett över ett längre tidsperspektiv. Detta
möjliggör investering i såväl organisk som förvärvad tillväxt. Bolagskulturen med långsiktigt ägande
gör det också attraktivt att tillhöra Liljedahl Group.
AKTIVT STYRELSEARBETE MED
BOLAGSNÄRA BESLUTSPROCESSER

Styrningen av bolagen präglas av en decentraliserad beslutsstruktur med stor respekt för branschkunnandet inom respektive bolag. Det innebär att
beslut kan fattas så nära respektive marknad som
möjligt och att varje bolag har en egen företagskultur.
En central fråga för Liljedahl Group är att vara
delaktiga i att utse styrelseledamöter med rätt erfarenhet och kompetens för varje innehav. Utifrån
tydliga ägardirektiv har respektive styrelse sedan
mandat att driva sitt strategiarbete. Arbetet innebär bland annat att definiera planer för bolagens
affärsutveckling och kapitalstruktur.
Möjligheter till att uppnå synergier mellan
bolagen, vad gäller exempelvis kunder och inköp,
är begränsade. Däremot finns en del samverkan
och erfarenhetsutbyten inom gruppen. Bland annat
genomförs utbildningssatsningar som drivs centralt
genom Liljedahl Academy där koncernkollegor ges
möjlighet att utbyta idéer och kunskap.
VÄRDEGRUND

Långsiktighet, affärsutveckling och samverkan är
de nyckelord som beskriver hur Liljedahl Group ser
på företagande och hur innehaven ska arbeta med
kunder, leverantörer, medarbetare och omvärld.
Dessa nyckelord genomsyrar alla innehav och ligger
som grund i beslutsprocesser.
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Lönsam tillväxt
Lönsamhet och god vinstnivå är förut
sättningar för tillväxt. Liljedahl Groups
mål är att stödja innehavens utveckling
där tillväxt, med beaktande av finansiella
mål och risknivåer, är i fokus. Tillväxt
ska främst ske inom befintliga affärsom
råden, organiskt eller genom komplett
erande förvärv.
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Decentraliserad
styrning
Innehaven arbetar med hög grad av
självständighet vilket är grunden för att
skapa en entreprenöriell anda.
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Effektivitet
Liljedahl Groups bakgrund i enkla
småländska förhållanden har lett till
stort fokus på kostnader vilket även ska
genomsyra innehavens verksamheter.
Flera av gruppens innehav arbetar inom
mogna branscher med kundkrav på
lägre kostnader och högre effektivitet.
Bolagen arbetar med ständiga förbätt
ringar i värdeskapande processer.

AFFÄRSIDÉ

Liljedahl Group är en långsiktig ägare som med
kunnande och kapital medverkar till fortsatt
utveckling av varje innehav. Liljedahl Group tar
som ägare en aktiv roll och skapar stabila förutsättningar för en vidareutveckling av verksamheten.
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Finnvedens
Bil AB

Liljedahl Group AB

Finnvedens
Lastvagnar AB

Liljedahl Group
Fastighets AB

Liljedahl
Machine Tools AB

Ravema AB
Ravema OY
Ravema AS, Norge

Hörle Wire
Group AB

Hörle Wire AB

Hörle Wire sro,
Slovakien

Huesecken Wire
GmbH, Tyskland

Liljedahl
Bare Wire AB

AB Elektrokoppar

Isodraht
GmbH (30%),
Tyskland

Liljedahl Wire
(Taicang) Co Ltd,
Kina

Liljedahl
Winding Wire AB

AB Dahréntråd

Isodraht
GmbH (70%),
Tyskland

LWW Slaska
Sp z oo,
Polen

Din Maskin i Värnamo AB
Din Maskin AS, Norge

Liljedahl Group
Liljedahl Groups innehav är indelade i sex bolagsgrupper.
FINNVEDENS BIL

HÖRLE WIRE GROUP

Återförsäljare av Volvos, Dacias och Renaults personbilar
samt Renaults lätta transportbilar med auktoriserade verkstäder för service och underhåll.

En av de marknadsledande i Norden inom blank- och
plattvalsad tråd, och bland de fem främsta i Europa inom
armeringstråd för land- och sjökabel samt fintråd.

FINNVEDENS LASTVAGNAR

LILJEDAHL BARE WIRE

Sveriges näst största privata återförsäljare av Volvos lastbilar
med auktoriserade verkstäder för service och underhåll.

En betydande tillverkare av kopparvalstråd i Europa samt
tillverkare av tråd och profiler i koppar och aluminium.

LILJEDAHL MACHINE TOOLS

LILJEDAHL WINDING WIRE

Ledande partner till den nordiska verkstadsindustrin som
leverantör av avancerade verktygsmaskiner, verktyg,
industriförnödenheter samt service och underhåll.

Ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium
för elmotorer, generatorer och transformatorer.
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Femårsöversikt
Nettoomsättning, Mkr
EBITDA, Mkr
Rörelsemarginal %
Resultat efter ﬁnansiella poster, Mkr

2014

2013

2012

2011

2010

8 722

8 798

9 357

10 294

11 019

269

258

200

317

290

5,6%

5,8%

3,0%

6,4%

5,9%

150

140

61

172

166

Avkastning på eget kapital %

9,5%

9,6%

4,8%

11,5%

12,2%

Avkastn på sysselsatt kapital %

9,1%

9,0%

5,1%

10,0%

9,4%

Avkastn på sysselsatt kapital % justerat

9,5%

9,5%

6,4%

11,3%

11,2%

Soliditet

46%

42%

39%

36%

30%

Medelantal anställda

1 221

1 172

1 210

1 195

1 199

Eget kapital, Mkr

1 248

1 133

1 106

1 064

963

Rörelsemarginal:

EBIT / omsättning (för Liljedahl Bare Wire och Liljedahl Winding Wire / Förädlingsvärde)

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minus ej räntebärande skulder och avsättningar

Avkastning på sysselsatt kapital justerat Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader och goodwillavskrivningar
i procent av sysselsatt kapital
Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital

2014 i korthet
NYCKELTAL

FINNVEDENS BIL

FINNVEDENS LASTVAGNAR

LILJEDAHL MACHINE TOOLS

2014

2013

2014

2013

2014

2013

290

243

798

851

718

716

EBITDA, Mkr

27

12

45

42

46

44

Årsanställda

52

51

268

280

176

178

Omsättning, Mkr

HÖRLE WIRE GROUP

LILJEDAHL BARE WIRE

LILJEDAHL WINDING WIRE

2014

2013

2014

2013

2014

2013

435

325

5 770

5 986

2 627

2 442

EBITDA, Mkr

17

22

55

64

61

38

Årsanställda

164

110

204

195

350

352

Omsättning, Mkr
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Utvecklingen av ett
långsiktigt ägarbolag

Liljedahl Groups historia inleddes 1982 genom förvärvet
av den då förlusttyngda Volvoåterförsäljaren Finnvedens
Bil med anläggningar i Värnamo, Gislaved, Smålands
stenar och Ljungby. Något år senare hade bolagets
negativa trend vänts till framgång.
RAVEMA

1993 blev en av Finnvedens Bils största
kunder, maskinleverantören Ravema, till
salu efter att ha redovisat mycket svaga
resultat under flera år. Därför var många,
inklusive bankerna, skeptiska till att förvärva bolaget.
Bilbranschen gick vid den här tiden
bra, men eftersom Volvo styrde över vilka
distrikt återförsäljarna verkade inom så
fanns det inga möjligheter att expandera
Finnvedens Bils verksamhet.
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koncernpresentation

Istället riktades drivkraften att utvecklas
vidare mot Ravema och tack vare vinsterna
som genererats i Finnvedens Bil kunde
förvärvet genomföras utan nya banklån.
Efter ett par års konsolidering visade
bolaget positiva resultat och har sedan
dess varit en framgångssaga.
Ravema finns idag i Sverige, Norge
och Finland och ingår i Liljedahl Machine
Tools som bildades 2008 vid köpet av Din
Maskin i Sverige och Norge.

FINNVEDENS LASTVAGNAR

Vandalorum. © Studio Ballo, Milano / Photodune / Ann Karlsson

Finnvedens Bil sålde både personbilar och
lastbilar från Volvo, men under åren blev
uppdelningen mellan Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar allt tydligare.
1999 såldes Volvo Personvagnar till Ford.
Många återförsäljare valde att fokusera på
personvagnar, vilket innebar att Liljedahl
Group fick möjlighet att köpa fem närliggande lastvagnsrörelser i Småland.
I samband med detta startades
Finnvedens Lastvagnar. Sedan dess har
verksamheten kontinuerligt expanderat
och lastvagnsrörelser från fler distrikt har
tillkommit, däribland i Blekinge år 2004
och i Skaraborgs län år 2006. Idag är
Finnvedens Lastvagnar den näst största
privata återförsäljaren av Volvos lastbilar.
HÖRLE WIRE

Vid millennieskiftet fanns det tre bolag
i Liljedahl Group – Finnvedens Bil, Ravema
och Finnvedens Lastvagnar. Alla tre drevs
framgångsrikt, men saknade möjligheter
att expandera geografiskt. Inom gruppen
fanns en nyfikenhet och ett mod att växa
i en ny nisch.
I och med förvärvet av Hörle Tråds
ståltrådstillverkning utanför Värnamo,
togs steget in i den tillverkande industrin.
Satsningen innebar både nya utmaningar
och nya möjligheter. Hörle Wire Group har
senare expanderat genom förvärv av en
enhet i Slovakien 2006 och en i Tyskland
under 2014.
ELEKTROKOPPARKONCERNEN

Förvärvet av de tillverkande enheterna
utvecklades väl och 2007 utökades Liljedahl
Group ytterligare genom nytillskottet
Elektrokopparkoncernen. Både Hörle Wire
och Elektrokoppar levererar produkter som
används i sjökablar – ståltråd för armering
respektive koppar- eller aluminiumtråd till
kabelkärnan – vilket var den initiala kopplingen mellan bolagen.
Elektrokopparkoncernen återfinns
idag inom bolagsgrupperna Liljedahl Bare
Wire och Liljedahl Winding Wire. I Liljedahl
Bare Wire finns tillverkning i Sverige, Tyskland och Kina. Liljedahl Winding Wire har
tillverkning i Sverige, Tyskland, Polen och
Kina. I och med förvärven av dessa bolag
fick Liljedahl Group ett betydligt större
internationellt fokus.

Ansvarstagande
och hållbart
företagande
LÅNGSIKTIGT ANSVARSTAGANDE FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ

Liljedahl Group har ett långsiktigt synsätt på företagande och relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och till samhället i stort.
Ansvarsfrågorna är centrala och prioriterade i verksamheten. Det gäller
främst ansvar för en uthållig ekonomi, ansvar gentemot medarbetare,
kunder och leverantörer i de samhällen där gruppen verkar samt ansvar
för miljön. Dessa frågor utgör grunden för det som Liljedahl Group ser
som hållbart företagande.
SAMHÄLLSENGAGEMANG

Liljedahl Groups syn på sponsring och andra former av stöd präglas av
engagemang och långsiktighet. Målsättningen med de insatser som
görs är att bidra till att skapa ett bättre samhälle genom att exempelvis
underlätta integration och stödja ungdomsverksamhet inom idrotten.
Liljedahl Group stödjer bland annat Vandalorum som är ett internationellt konst- och designcentrum i Värnamo liksom ishockey och
fotboll på elitnivå samt unga tennistalanger i Värnamo.

LILJEDAHL GROUP
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Finnvedens Bil
Liljedahl Group
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Återförsäljare av
Volvo, Dacia och
Renault
Finnvedens Bil är återförsäljare av Volvos
och Dacias personbilar samt Renaults
personbilar och lätta transportbilar
Kunderbjudandet omfattar reparationer,
fullservice- och skadeverkstad, reserv
delar, drivmedel, däckhotell samt hyrbilsverksamhet.

Dacia och Renault. Bolaget finns i
Värnamo, Gislaved och Smålandsstenar.
Säljarna arbetar enligt ett processtyrt
arbetssätt, lean sales, och verkstäderna
följer en leanmodell som stödjer med
arbetarna i att göra rätt i alla steg och
arbeta med så god ekonomi som möjligt.

VERKSAMHET

PRODUKTER & TJÄNSTER

Finnvedens Bil har en stark position i
regionen som representant för Volvo,

Modellprogrammen från varumärkena
Volvo, Dacia och Renault representerar

Har man nöjda kunder
så kommer de tillbaka.
Om och om igen.

bredd vad gäller exempelvis storlek, sportighet, pris och image.
I Värnamo och Gislaved finns försäljning och verkstadsanläggningar, medan Finnvedens Bil i Smålandsstenar
fokuserar på reparationer och service. Alla anläggningar
erbjuder dessutom drivmedel.
Försäljning – Mer än var femte ny bil i Värnamo och Gislaved
med omnejd säljs av Finnvedens Bil.
Service och reservdelar – Medarbetarna har den specialist
kunskap som krävs för att kunna hantera dagens komplice
rade system och uppgradera datoriserade funktioner med ny
mjukvara vid varje servicetillfälle.
Finansiering – Efterfrågan på helhetslösningar för företag
med ett mindre antal bilar i vagnparken ökar. Finnvedens Bil
erbjuder kompletta lösningar, så kallad business lease, som
förenklar och samlar upp alla kostnader runt bilägandet,
finansiering, försäkring, serviceavtal med mera.
MARKNAD & MARKNADSORGANISATION

Finnvedens Bil arbetar både mot företag och privatmarknaden. Bolaget har kunder i hela Sverige genom handeln med
både nya och begagnade bilar på Internet.

LILJEDAHL GROUP
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2014

2013

Omsättning, Mkr

290

243

Medeltal anställda

52

51

MARKNADS
OMRÅDE

PRODUKTER
& TJÄNSTER

Värnamo och Gislaved
med omnejd.

Försäljning, service,
reservdelar, finansiering,
drivmedel, däckhotell och
hyrbilsverksamhet.

LILJEDAHL GROUP

PERSONLIGT BEMÖTANDE
Medarbetarna arbetar strukturerat för att
öka kundnöjdheten.

Kundrelationerna
är ovärderliga
TILLVÄXTMÖJLIGHETER

För att ytterligare stärka banden med
kunderna satsar Finnvedens Bil långsiktigt på att ytterligare utveckla och
effektivisera kundprocesserna samt
vidareutveckla sina helhetslösningar.
Målet är att göra det enklare för
kunden genom ökad tillgänglighet,
personligt bemötande och strukturerade processer.

säljare har klart för sig hur många
bilar som ska säljas, och en personlig
servicetekniker vet hur mycket som
ska faktureras.
Det gemensamma resultatet
kommuniceras i hela
organisationen och
ligger till grund för
förbättringar.

FINANSIERING
Finnvedens Bil erbjuder kompletta finansieringslösningar som förenklar och samlar
upp alla kostnader runt bilägandet.

OM MILJÖN
UTVECKLINGSPROJEKT

Öka kundnöjdhet
och återköp inom
både försäljning
och service.
Varför ska kunderna välja Finnvedens
Bil? Den frågan ligger till grund för
satsningen på att ge säljare och
mekaniker en gemensam känsla för
slutkunden och en förståelse för
vilka faktorer som är affärsdrivande.
Målet är att 100 procent av kunderna
ska ge högsta betyg – nöjda kunder
kommer tillbaka om och om igen och
är också beredda att rekommendera
Finnvedens Bil till andra.
Varje vecka utvärderas kundernas
intryck i organisationen och resultaten
matchas mot aktuella säljmål. Varje

Finnvedens Bils verksamhet ska påverka
miljön så lite som möjligt och bidra
till en hållbar utveckling. Exempel
på miljöarbete i Värnamo är biltvättanläggning med reningsverk samt
drivmedelsstation med uppsamling
av spillvatten till separat oljeavskiljare.
Miljöarbetet är i ständig utveckling
och tillämplig lagstiftning
och andra förordningar
ska vara minimikrav.
Företaget är miljöcertifierat enligt
ISO 14001.

ORIGINALDELAR & SERVICE
Bilarna servas av tekniker med specialutbildning på Volvo, Dacia och Renault och endast
med originaldelar för maximal funktion och
säkerhet som lönar sig i längden.

LILJEDAHL GROUP
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Finnvedens
Lastvagnar
Liljedahl Group

Återförsäljare
av Volvos tunga
lastbilar
Finnvedens Lastvagnar är Sveriges
näst största privata återförsäljare av
Volvos lastbilar. Genom att erbjuda
helhetslösningar med försäljning,
auktoriserade verkstadsanläggningar,
reservdelar, fordonsuthyrning, försäkringar och finansiering är bolaget
en långsiktig partner för kunder som
arbetar yrkesmässigt med åkeriverksamhet och transporter. Verksamheten

14

LILJEDAHL GROUP

finns representerad på 18 orter i södra
Sverige. Huvudkontoret ligger strateg
iskt beläget utmed E4:an i Jönköping.
Kundbemötande och ytterligare ökad
servicegrad är prioriterade områden i
utvecklingsarbetet.
VERKSAMHET

Finnvedens Lastvagnar är partner till
Volvo som är en av världens största

tillverkare av tunga lastbilar med en marknadsledande roll i
Sverige. Utifrån kundernas behov tar Finnvedens Lastvagnar
fram kompletta lösningar med chassin och påbyggnader
beroende på användningsområde, exempelvis för flis, timmer,
asfalt, kyl-/frysvaror, brandfarligt gods, avfall eller med kran.
Målet är alltid att erbjuda optimala fordon sett till ekonomi,
livslängd, funktion, bränsleförbrukning, hållfasthet och vikt.
Bolaget erbjuder också service och reparationer liksom
tjänster som finansiering, försäkring och heltäckande serviceavtal. Finnvedens Lastvagnar har även fordon för uthyrning
och driver dessutom Sveriges största begagnatcenter för
lastbilar. Bolaget erbjuder också service för bussar.

Målet är att kundernas
fordon ska rulla så
kostnadseffektivt
som möjligt.

PRODUKTER & TJÄNSTER

Målsättningen för Finnvedens Lastvagnar är att ses som en
viktig del av kundernas verksamheter genom att erbjuda
Volvos moderna lastbilsprogram, en utmärkt och tillgänglig
service med reservdelar, smarta tjänster för bland annat
vagnparkshantering och bränslerådgivning, finansiella tjänster
och försäkringar för att ge kunderna väl fungerande helhetslösningar.
Försäljning och uthyrning
Finnveden Lastvagnar arbetar kontinuerligt för att ytter
ligare stärka och fördjupa kundrelationerna genom proaktivt
försäljningsarbete och kompletta lösningar.
När kunder behöver hyra in fordon under kortare eller
längre perioder så löser Finnvedens Lastvagnar det genom
det rikstäckande konceptet Volvo Hyrlast.
Service och reservdelar
Finnvedens Lastvagnar erbjuder lättillgänglig service och
Volvo originaldelar för lastbilar och bussar. Bolaget har
exempelvis en serviceanläggning med generösa öppettider i
Jönköping. Via Volvo Action Service erbjuds även vägassistans
som är tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan.
Finansiering
För att underlätta köp erbjuder Finnvedens Lastvagnar
kunderna attraktiva lånevillkor.
MARKNAD & MARKNADSORGANISATION

Det registreras årligen 4 000-5 000 nya lastbilar över
16 ton i Sverige. Volvos marknadsandel är drygt 50 procent.
Finnvedens Lastvagnar säljer nästan varannan lastbil i sitt område. Kunderna är enbilsåkare, medelstora och stora åkerier,
bussbolag samt aktörer inom den offentliga sektorn.
Marknadsorganisationen hos Finnvedens Lastvagnars
arbetar med gemensam styrning och riktlinjer för att möta
kundernas behov med enhetlig service på samtliga anläggningar.

LILJEDAHL GROUP
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TILLVÄXTMÖJLIGHETER

Genom att ytterligare stärka banden
mellan anläggningarna och kunderna
satsar Finnvedens Lastvagnar på
lösningar för fullservice av vagnparker
– från kundanpassning, finansiering,
service och reparation till inbyte – i
syfte att skapa tillväxt.

OM MILJÖN

Finnvedens Lastvagnar strävar
ständigt efter att bidra till minskad
miljöpåverkan, både i den egna
verksamheten – genom att bland
annat minska energiförbrukning, följa
upp vattenprover och arbeta med
noggrann oljehantering – men också
genom att underlätta för kunderna
att välja miljövänliga bränslealternativ
och fordonstvätt, föra förbrukningsstatistik etc. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Hos Finnvedens Lastvagnars verkstäder finns ca 170 välutbildade och skickliga mekaniker som har direktkontakt
med fordonsägarna.

UTVECKLINGSPROJEKT

Enhetlig kund
upplevelse på alla
försäljningsställen
och verkstäder.
Finnvedens Lastvagnars kunder ska
kunna förvänta sig samma goda
och konsekventa bemötande av alla
medarbetare, oavsett ort och ärende
– samma utbud, kompetens, service,
prissättning och bemötande. Det var
utgångspunkten för en företagsövergripande satsning på att dela kunskap
och utveckla förhållningssätt.
Bolaget utvecklade kunderbjudandet och samarbetet kring större
offerter för att ta vara på den samlade
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VOLVO ORIGINALDELAR
Originaldelar används för att uppnå maximal
funktion och säkerhet.

kunskapen om kundernas önskemål
och behov. Kunskapen dokumenteras
och kvalitetssäkras i Volvos globala
affärssystem, som används av hela
organisationen.

ENASTÅENDE SERVICE
Volvos lastbilar och bussar servas i moderna
anläggningar som uppdateras kontinuerligt
med de senaste verktygen. Arbetet loggas
för att erbjuda kunderna komplett fordonshistorik.

NYCKELTAL

2014

2013

Omsättning, Mkr

798

851

Medeltal anställda

268

280

REGIONER
Öst och väst

PRODUKTER
& TJÄNSTER
Försäljning, service,
reservdelar, finansiering
och hyrlast

Finnvedens Lastvagnar erbjuder hela Volvos moderna lastbilsprogram.

LILJEDAHL GROUP
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Liljedahl
Machine Tools
Liljedahl Group

Maskinleverantör
till verkstadsindustrin
Ravema och Din Maskin är ledande partners till den nordiska verkstadsindustrin
som leverantörer av avancerade verktygsmaskiner, plåtformningsmaskiner,
förebyggande underhåll och väl fungerande serviceorganisationer. Bolagen
erbjuder också verktyg, mätutrustning
och industriförnödenheter.
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VERKSAMHET

Ravema har verksamhet i Sverige, Norge
och Finland och Din Maskin verkar i
Sverige och Norge. Bolagen representerar bland annat Mazak, världens ledande
tillverkare av avancerade verktygsmaskiner för skärande bearbetning,
Prima Power, maskiner för plåtformning

och laserteknik samt Hoffmann Group, Europas ledande
leverantör av kvalitetsverktyg och industriförnödenheter.
PRODUKTER & TJÄNSTER

laserteknik. Kunderna är underleverantörer till fordonsindustrin, företag i energisektorn, gruvindustrin, byggsektorn
och tillverkare inom plåtteknik som arbetar med vitvaror,
elektronik och ventilation samt allmän verkstadsindustri.

Ravema har ett heltäckande erbjudande med ett brett produktprogram från marknadsledande leverantörer. Företaget
levererar högpresterande verktygsmaskiner, mätmaskiner,
kringutrustning, service, verktyg och industriförnödenheter.
Din Maskin inriktar sig på försäljning av produktionsutrustning för plåtbearbetning och service.
I verktygsmaskiner för skärande bearbetning från
Ravemas sortiment tillverkas komponenter till bland annat
fordon och vindkraftverk, utrustning för utvinning av gas,
olja eller mineraler samt medicinska implantat som exempel
vis höftleder.
Maskiner för plåtformning från Din Maskins sortiment
används bland annat för att tillverka delar till ventilations
system. Andra applikationsområden är fasadbeklädnad,
vitvaror, butiksinredningar med mera.
Service och reservdelar – bolagen erbjuder hög
servicenivå på kundernas villkor, exempelvis genom support
även under kvällstid samt service inom 24 timmar vid akuta
driftstopp. Teknikerna har specialistkompetens för de
varumärken som respektive bolag representerar. I Ravemas
teknikcenter utbildas kontinuerligt kundernas operatörer i
rätt handhavande av utrustningen. Utbildningar genomförs
även på plats i kundernas egna lokaler.

PRODUKTER

EXEMPEL PÅ
APPLIKATIONER

Skärteknik

Komponenter bilindustrin

Plåtteknik

Ventilationssystem

Verktyg & förnödenheter

Industriförnödenheter

Mätteknik

Ytmätning

I Hoffmanns verktygssortiment finns mer än 50 000
produkter av skärande verktyg, hållande verktyg, mätverk
tyg och övriga industriförnödenheter. Produkterna levereras
inom ett dygn från centrallagret i Tyskland.
Mätteknik – Ravema och Din Maskin erbjuder mätutrust
ning från ledande leverantörer för olika användnings
områden, både i form av handmätdon och avancerade
mätmaskiner.
KUNDERBJUDANDE

Ökad automatisering och hög driftsäkerhet är avgörande
för industrikundernas konkurrenskraft. Bolagen bidrar med
kunskap, erfarenhet, maskinlösningar, utbildning, service
samt hård- och mjukvara för att höja produktiviteten och
effektiviteten i kundernas produktionsanläggningar.
MARKNAD & MARKNADSORGANISATION

Ravema och Din Maskin är etablerade aktörer på den nordiska marknaden. Bolagen är exklusiva återförsäljare i Sverige
och Norge för Mazaks maskiner för skärande bearbetning
respektive Prima Powers maskiner för plåtbearbetning och

LILJEDAHL GROUP
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UTVECKLINGSPROJEKT

Helautomatisk
produktionscell för
hela processen från
obearbetat arbets
stycke till färdig
produkt.

Ravema och Din Maskins åtaganden stannar inte vid maskinleveranser.
Det är lika viktigt att optimera kundens maskininvesteringar.

Maskiner
med maximal
tillgänglighet.
TILLVÄXTMÖJLIGHETER

Ravema och Din Maskin satsar på
att erbjuda helhetslösningar som
adderar ett värde utöver själva
maskinen. Bolagen möter den
växande efterfrågan på lösningar
för automatisering och robotisering
som bidrar till effektivisering och
stärkt konkurrenskraft, nationellt
och internationellt. De tillför också
i allt större utsträckning sin expertis
inom automatisering, process- och
maskinoptimering, utbildning och
förebyggande underhåll.
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Ravema har konstruerat en produktionscell som består av en robot, en
Mazak fleroperationsmaskin och en
mätmaskin.
Den robotutrustade produktionscellen har tagits fram av specialister på
Ravemas avdelningar för skärteknik,
mätteknik och verktyg i samarbete
med externa leverantörer i syfte att
uppnå ökad produktionseffektivitet vid
både små och stora volymer och inom
många olika produktområden. Nyttjandegraden kan i vissa fall dubbleras
beroende på produktmix.
Roboten matar in obearbetade
arbetsstycken i den förprogrammerade
verktygsmaskinen och flyttar sedan
den bearbetade produkten till en
mätmaskin för precisionsmätning av
resultatet.

Ökad automatisering
och hög driftsäkerhet
är avgörande för
industrikundernas
konkurrenskraft.

OM MILJÖN

Både Ravema och Din Maskin arbetar
aktivt med kunder och leverantörer
för att hitta optimala lösningar ur
energiförbrukningsperspektiv. Bolagen
hjälper också kunderna med effektiva
spånhanteringssystem för återvinning
av spillmaterial.

Ravema och Din Maskin möter den
växande efterfrågan på lösningar för
automatisering och robotisering.

Din Maskin levererar plåtbearbetningsmaskiner för alla ändamål.

Ravema är ledande i Sverige
och Norge på maskiner för
skärande bearbetning.

NYCKELTAL

2014

2013

Omsättning, Mkr

718

716

Medeltal anställda

176

178

BOLAG
Ravema (Sverige,
Norge och Finland)
Din Maskin (Sverige
och Norge)

PRODUKT
OMRÅDEN
Skärteknik, plåtteknik,
service, mätteknik,
processteknik,
verktyg och industriförnödenheter.

LILJEDAHL GROUP
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Hörle
Wire Group
Liljedahl Group

Tillverkar tråd
produkter av stål
Hörle Wire Group är en av marknadsledarna i Norden inom blanktråd och
plattvalsad tråd, och är även bland de
främsta i Europa inom armeringstråd för
land- och sjökabel samt balningstråd för
pappersindustrin. Hörle Wire Group har
även en stark position inom plattvalsad
tråd på den tyska marknaden.
Den starka marknadspositionen har
uppnåtts genom ett långsiktigt arbete
vad gäller effektivisering av materialoch produktionsflöden, produktkvalitet
samt kundanpassning av logistik
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konceptet. Hörle Wire Group, med
anläggningar i Sverige, Slovakien och
Tyskland, tillverkar och marknadsför
tråd och trådprodukter som används
bland annat i butiks- och köksinredning,
i fönster, inom kraftöverföring, inom
övrig byggnation och till möbler.
VERKSAMHET

Hörle Wire Group har producerande
bolag i Sverige, Tyskland och Slovakien.
Att sälja på kvalitet, kompetens och
erfarenhet har visat sig vara en fram-

Det finns en god
underliggande efterfrågan
av både land och sjökabel.

PRODUKTER

EXEMPEL PÅ
APPLIKATIONER

Plattvalsad tråd

Detaljer dörrar & fönster

Kabelarmering

Sjö & landkabel

Blanktråd

Förvaringsinredning

Balningstråd

Pappersmassa

Fintråd

Husbyggnation

gångsrik strategi och produktionsenheterna uppfyller högt
ställda tekniska krav.
PRODUKTER & APPLIKATIONSOMRÅDEN

Produktionsenheterna arbetar med högkvalitativt material
och avancerade mätmetoder för att säkerställa att produkterna uppfyller aktuell kravställning. Bred erfarenhet samt
effektiva material- och produktionsflöden gör Hörle Wire
Group till en uppskattad samarbetspartner.
Plattvalsad tråd används i spanjolettlås och låshus för
fönster och dörrar, för inredning av butiker och kök samt i
möbeltillverkning.
Kabelarmeringstråd skyddar ledaren i land och sjökablar
som används för kraftöverföring och datakommunikation.
Blanktråd används bland annat i förvaringslösningar
och butiks och köksinredningar.
Balningstråd säljs på den nordiska marknaden där den
används i återvinnings och pappersmassaindustrin. Tråden
används till att hålla ihop kompakterade balar av wellpapp,
tidningar, plast och aluminiumburkar.
Fintråd bockas till klammer i olika dimensioner och används
inom byggnation, i möbel och emballagetillverkning samt
på tryckerier.
MARKNAD & MARKNADSORGANISATION

Hörle Wire Groups produktion uppgår till drygt 75 000
ton per år. Marknaden för kabelarmering visar en god
underliggande efterfrågan, tack vare fortsatt utbyggnad av
vindkraftsparker till havs och sammankoppling av nationella
kraftnät.
Marknadsaktiviteterna koordineras inom Hörle Wire
Group. Det operativa försäljningsarbetet för produkter från
de tre produktionsenheterna sker dock hos respektive
verksamhet.

LILJEDAHL GROUP
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OM MILJÖN

Hörle Wire Group strävar ständigt efter
att minska sin miljömässiga påverkan
och ligger långt fram i utvecklingen
vad gäller råvaruhantering, energiförbrukning samt frågor som rör utsläpp
i luft och vatten. Genomförda insatser
för miljövänligare energiförsörjning
i produktionen samt för att minska
utsläppen vid transporter har gett
positiva effekter. Företagen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
UTVECKLINGSPROJEKT

Kundanpassning
– från leverantör till
applikation.

Produktionen uppfyller högt ställda krav på teknik och kvalitet.

Att sälja på kvalitet,
kompetens och
erfarenhet är en
framgångsstrategi.
TILLVÄXTMÖJLIGHETER

Inom plattvalsad tråd finns goda tillväxtmöjligheter på den tyska och centraleuropeiska marknaden för produkter med höga kvalitetskrav.
För kabelarmeringstråden innebär den kraftfulla utbyggnaden av havsbaserad vindkraft mycket goda tillväxtmöjligheter under de närmaste åren.
Hög teknisk nivå i kombination med effektiva produktionsprocesser innebär
goda tillväxtmöjligheter även för plattvalsat material inom ett flertal områden,
däribland den krävande offshorebranschen.
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Hörle Wire Group arbetar nära kunderna i syfte att optimera kostnaderna
för material, logistik och produktionsprocesser. Många gånger leder detta
till gemensamt utvecklingsarbete både
med kunder och leverantörer.
Resultatet kan exempelvis vara en
speciell stålkvalitet från stålverket som
bearbetas i Hörle Wire Groups anläggningar och därefter levereras som en
helt kundanpassad produkt.

Hörle Wire Group levererar bland
annat kabelarmeringstråd till sjö
kablar för högspänd växelström
som läggs på havsbotten.

NYCKELTAL

2014

2013

Omsättning, Mkr

435

325

Medeltal anställda

164

110

PRODUKTIONS
ENHETER

PRODUKT
OMRÅDEN

Hörle Wire (Sverige)
Hörle Wire (Slovakien)
Huesecken Wire
(Tyskland)

Plattvalsad tråd,
kabelarmeringstråd,
blanktråd, balningstråd och
fintråd.

Hörle Wire Groups sortiment är brett och används i exempelvis fordon och byggnader, i möbler, butiks och köksinredningar.

LILJEDAHL GROUP

25

Liljedahl
Bare Wire
Liljedahl Group

Tillverkar och förädlar
valstråd av koppar
och aluminium
Liljedahl Bare Wire är en betydande
tillverkare av kopparvalstråd i Europa
samt tillverkare av tråd och profiler i
koppar och aluminium. Utvecklings
arbetet inriktas på förädling av valstråd
i koppar och aluminium till profiler för
europeiska kabeltillverkare och elektroteknisk industri. Verksamheten finns i
Sverige, Tyskland och Kina. Produkterna
används för bland annat infrastrukturella
investeringar i kraftnät, energiförsörjning
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och byggnation, exempelvis till högspänningskablar, vindkraftsparker och
elkablage.
VERKSAMHET

Liljedahl Bare Wire består av tre bolag
– Elektrokoppar i Sverige, Isodraht i
Tyskland och Liljedahl Wire i Kina.
Utöver kopparvalstråd består förädlingen främst av tråd och lina samt
profiler. Respektive produktionsenhet

arbetar med högkvalitativt material och avancerad
produktkontroll för att garantera att kvalitetskraven uppfylls på den färdiga produkten. Arbetet
med hållbarhet redovisas varje år i Liljedahl Bare
Wires hållbarhetsrapport.
PRODUKTER & APPLIKATIONSOMRÅDEN

Liljedahl Bare Wire förädlar och utvecklar
koppar tråd till dragen tråd för exempelvis
kraft-, telekom- och installationskablar, profiler
för land- och sjökabel, kommutatorer till
elmotorer, kontakttråd till järnväg samt
kablar för bilkablage.
Valstråd av koppar och kopparlegeringar
används till ledare för elektrisk ström eller
vidareförädling till profiler.
Proﬁler av koppar och aluminium används
i högspänningskablar för kraftöverföring,
till exempel från vindkraftsparker till havs.
Kommutatorprofiler är kopparprofiler till mindre
elmotorer som används i startmotorer, vitvaror
och handverktyg med mera. Kontakttråd och
andra järnvägsapplikationer används för elöver
föring till bland annat tåg. Kunderna är inter
nationella teknikkoncerner, nationella järnvägs
bolag och stadstrafikbolag.
Dragen tråd och slagen lina i koppar eller
aluminium används i kraft, telekom och
installationskablar. Slagen lina säljs framför allt
till grossister inom elteknik men även till kabel
tillverkare.

Förståelse för kundernas
tillverkningsprocesser är en
viktig konkurrensfördel.

PRODUKTER
Valstråd

EXEMPEL PÅ
APPLIKATIONER
Elektriska ledare

Profiler

Högspänningskablar,
kommutatorer &
kontakttråd järnväg

Tråd & lina

Kraft & installationskablar

MARKNAD & MARKNADSORGANISATION

Marknaden för kopparvalstråd uppgår till
ca 2,5 miljoner ton i Europa. Liljedahl Bare
Wire är en betydande tillverkare av kopparvalstråd och en av de ledande i Europa med en
marknadsandel som uppgår till ca 5 procent.
Kunderna finns främst i Norden och norra
Europa. Produkter till järnvägs- och högspänningsapplikationer samt kommutatorer
används globalt.
Bolagen i gruppen har starka positioner på
sina geografiska marknader. Marknadsbearbetningen sker via lokala säljare hos respektive
enhet. Globala kunder hanteras av en Key
Account-organisation.

LILJEDAHL GROUP
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UTVECKLINGSPROJEKT

Kontakttråd till
höghastighetståg
med mycket hög
ledningsförmåga
och mindre ström
förluster.
Liljedahl Bare Wire har utvecklat en
egen produktionsteknik för magnesiumlegerad koppar till kontakttråd för
höghastighetståg. Tekniken innebär att
tråden får en mycket högre ledningsförmåga, vilket gör att strömförlusterna
minskar och belastningen kan ökas.
Den nya magnesiumlegerade tråden
kan också ersätta stora mängder
äldre kontakttråd av kadmiumlegerad
koppar.
Två av Liljedahl Bare Wires enheter
har samarbetat i utvecklingsarbetet:
Materialutveckling och tillverkning av
utgångstråden görs hos Elektrokoppar i
Sverige. Därefter tillverkas slutprodukterna hos Isodraht i Tyskland.
Tack vare trådens förbättrade
egenskaper har Liljedahl Bare Wire
fått leverera till flera järnvägsprojekt
där den högre ledningsförmågan varit
avgörande.

TILLVÄXTMÖJLIGHETER

OM MILJÖN

Liljedahl Bare Wire ligger i framkant
inom miljöarbete. Avfall från produktionen återvinns till 100 procent och
utsläpp av lösningsmedel ligger långt
under EU-direktiven. Överskottsenergin från produktionen används
för att värma anläggningen och
överskottsvärme säljs till Helsingborgs
fjärrvärmenät. Företagen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
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Liljedahl Bare Wire är en av få kompletta
leverantörer av komponenter för strömförsörjning till järnvägsapplikationer.
Nischning och kundanpassning av
produkterna är viktiga förutsättningar
för att kunna ta nya marknadsandelar.
Den tekniska utvecklingen drivs i nära
samarbete med kunderna, både i tidsbegränsade projekt och genom fleråriga
utvecklingsavtal.
Behovet av profiler och tråd för
ledare i land- och sjökabel följer den
ökande investeringstakten inom infrastruktur för elöverföring. Tillväxten för
Liljedahl Bare Wire väntas ske framför
allt på den europeiska marknaden,
men även på andra utvalda exportmarknader.

NYCKELTAL

2014

2013

Omsättning, Mkr

5 770

5 986

Medeltal anställda

204

195

PRODUKTIONS
ENHETER

PRODUKT
OMRÅDEN

Elektrokoppar (Sverige)
Isodraht (Tyskland)
Liljedahl Wire (Taicang)
(Kina)

Valstråd, profiler,
tråd och lina.

LILJEDAHL GROUP
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Liljedahl
Winding Wire
Liljedahl Group

Tillverkar
lindningstråd
Liljedahl Winding Wire är ledande i
Europa på lindningstråd i koppar och
aluminium för generatorer, transform
atorer och motorer. Bolagsgruppen har
en av Europas modernaste produktions
anläggningar inom sitt område och är
branschledande i miljöfrågor.
Verksamheten finns i Sverige, Tyskland,
Polen och Kina. Liljedahl Winding Wires
produkter används bland annat i transformatorer, vindkraftverk och fordon.
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VERKSAMHET

Liljedahl Winding Wire består av fyra
produktionsenheter. Tillsammans utgör
de en stabil partner med god kännedom
om de lokala marknaderna. Koppar är
det dominerande materialet inom Lilje
dahl Winding Wire, men efterfrågan
på aluminiumtråd ökar successivt.
Produktionsenheterna arbetar med
styrda processer som leder till hög
produktivitet och kvalitet.

Marknaden för lindningstråd i
Europa uppgår till omkring
350 000 ton.

PRODUKTER & APPLIKATIONSOMRÅDEN

Liljedahl Winding Wire tillverkar lindningstråd i koppar
och aluminium till den elektrotekniska industrin. Det isolerande materialet appliceras i effektiva produktionsmoment.
Produktionsprocessen övervakas för att upptäcka minsta
avvikelse och uppfylla exakta kvalitetskrav.
Lindningstråd används i generatorer för att omvandla
mekanisk rörelseenergi till elektrisk energi. Den används i
transformatorer för att växla från en spänning till en annan,
och i motorer för att omvandla elektrisk energi till rörelseenergi.
Lackerad tråd används i transformatorer, elektriska
motorer, bilar och vitvaror. Bolagets kunder finns framför
allt inom europeisk kraft, vitvaru och fordonsindustri.
Lackerade band ingår bland annat i tågmotorer
och distributionstransformatorer.

PRODUKTER

EXEMPEL PÅ
APPLIKATIONER

Lackerad tråd

Elektriska motorer

Lackerade band

Transformers

Omspunna band

Generatorer

Omspunna band används i generatorer och trans
formatorer bland annat inom vindkraft och annan kraft
produktion. Kunderna är stora bolag inom energi och
infrastruktur.
MARKNAD & MARKNADSORGANISATION

Huvudmarknad för Liljedahl Winding Wire är Europa
där marknaden för lindningstråd uppgår till ca 350 000 ton.
Liljedahl Winding Wires produkter utgör ca 20 procent av
marknaden.
Kunderna är större industriella tillverkare i energisektorn,
på infrastrukturområdet, inom elektroteknisk industri,
fordonsindustri och övrig verkstadsindustri. Viktiga marknadssegment är fordonsindustrin och vindkraftsindustrin
– branscher som ställer mycket höga krav på produkten
genom processkontroll och leveranssäkerhet. Liljedahl
Winding Wire arbetar därför kontinuerligt med vidareutveckling av produktionsmetoderna för att ytterligare
stärka sitt erbjudande.
Marknadsbearbetningen styrs centralt av en marknadschef som samordnar försäljningsinsatserna hos lokala säljare
vid respektive enhet. Därutöver finns en KAM-organisation
med globalt ansvar.

LILJEDAHL GROUP
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System för produk
tionsövervakning
som garanterar
en absolut felfri
lindningstråd till
bilindustrin.
Lackerad lindningstråd är en nyckelkomponent i bilindustrins produkter
och måste därför vara av mycket hög
och jämn kvalitet. Flera biltillverkare
har absolut nolltolerans mot avvikelser.
Därför har Liljedahl Winding Wire
infört system för att säkerställa att
slutkunden får en fullvärdig produkt.
Processen består av fyra delar:
PRODUKTIONSPLANERING ONLINE

Kontinuerlig justering av produktionsplaneringen maximerar effektivitet och
kvalitet.
PRODUKTIONSSTYRNING ONLINE

Kontinuerlig mätning av nyckeltal för
effektivitet ger underlag till förbättringar
av processen.
PROCESSKONTROLL ONLINE

Övervakar att lackytor är homogena
och fria från klumpar. Systemet rapporterar automatiskt eventuella avvikelser
till operatören.
DIGITALA LAGERSYSTEM

För kontroll av materialflödet. Varje ingående och utgående spole får en unik
identitet och därmed spårbarhet.

Kontinuerlig
utveckling är en viktig
framgångsfaktor.

OM MILJÖN

TILLVÄXTMÖJLIGHETER

Inom Liljedahl Winding Wire finns en
framsynthet och fokus vad gäller miljöfrågor. Avfall från kopparproduktionen
återvinns till 100 procent och utsläpp
av lösningsmedel ligger långt under
EU-direktiven. Överskottsenergin från
produktionen används till uppvärmning
av fastigheterna. Företagen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Behovet av energieffektivare lösningar
inom generering och transformation
av energi driver utvecklingen inom
verksamheten. Lösningar för exempelvis
effektivare produktion av vindkraft och
solenergi efterfrågas, liksom lösningar
för elmotorer till hybrid- och elbilar
samt till solcellssystem. Användning-
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en av aluminium – som är ett återvinningsbart och lätt material – ökar
också.
Bolagen bedriver kontinuerlig
produktutveckling, ofta i samarbete
med kunderna. Nischning och kundanpassning av produkterna är viktiga
förutsättningar för att kunna ta nya
marknadsandelar.

Lindning till en toroid
transformator.

NYCKELTAL

2014

2013

Omsättning, Mkr

2 627

2 442

Medeltal anställda

350

352

PRODUKTIONS
ENHETER

PRODUKT
OMRÅDEN

Dahréntråd (Sverige)
Isodraht (Tyskland)
LWW Slaska (Polen)
Liljedahl Wire
(Taicang, Kina)

Lackerad tråd, lackerade
band och omspunna
band.

LILJEDAHL GROUP
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Egna fastigheter
– en strategisk resurs
Funktionella fastigheter är en strategisk
resurs i utvecklingen av Liljedahl Groups
verksamheter. Liljedahl Group Fastighets
AB ansvarar för att förvalta och utveckla
fastighetsbeståndet. Renovering och
underhåll genomförs kontinuerligt.

Flexibel fastighetsutveckling
Liljedahl Group äger merparten av de
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fastigheter som används för innehavens
verksamheter. Därmed kan fastigheterna
effektivt och flexibelt anpassas efter
respektive verksamhets behov, både på
kort och lång sikt.

Fastighetsbestånd
Liljedahl Group äger 17 fastigheter i Sverige,
Tyskland och Slovakien med en sammanlagd yta på 178 000 kvadratmeter.

BOLT

LILJEDAHL BARE WIRE

LILJEDAHL MACHINE TOOLS

LILJEDAHL GROUP FASTIGHETS AB

AB Elektrokoppar
Elektrogatan 20
Box 914, SE-251 09 Helsingborg
Tfn +46 42 19 53 00
www.liljedahlbarewire.com

Ravema AB
Margretelundsvägen 1
Box 423, SE-331 24 Värnamo
Tfn +46 370 488 00
www.ravema.se

Margretelundsvägen 1
Box 420, SE-331 24 Värnamo
Tfn +46 370 69 38 80
www.liljedahlgroup.se

Isodraht GmbH
Rehnaniastrasse 40-44
Box 101863
DE-681 99 Mannheim, Tyskland
Tfn +49 621 850 80
www.liljedahlbarewire.com

Ravema AS
Åsveien 21
NO-3475 Sætre, Norge
Tfn +47 66 85 90 10
www.ravema.no

Liljedahl Wire (Taicang)
Co. Ltd.
111 Dongting Road (North)
CN-215400 Taicang
Jiangsu, Kina
Tfn +86 512 531 888 33
www.liljedahlbarewire.com
LILJEDAHL WINDING WIRE

AB Dahréntråd
Jonslund, SE-465 80 Nossebo
Tfn +46 512 30 03 00
www.lww.se
Isodraht GmbH
Rehnaniastrasse 40-44
Box 101863
DE-681 99 Mannheim, Tyskland
Tfn +49 621 850 80
www.lww.se
LWW Slaska Sp. z o.o.
PL-43-502 Czechowice-Dziedzice
Ul. Legionów 83, Polen
Tfn +48 32 784 19 00
www.lww.se
HÖRLE WIRE GROUP

Hörle Wire AB
Hörle 1, Box 546
SE-331 25 Värnamo
Tfn +46 370 204 00
www.horlewire.com
Hörle Wire s.r.o.
Dvorčianska 59/411
SK-949 05 Nitra, Slovakien
Tfn +421 37 692 04 00
www.horlewire.com/sk
Huesecken Wire GmbH
Nimmertal 120
DE-581 19 Hagen-Hohenlimburg,
Tyskland
Tfn +49 2334 91 97-0
www.huesecken.de

Liljedahl Group AB
Margretelundsvägen 1
Box 420, SE-331 24 Värnamo
Tfn +46 370 69 38 80
www.liljedahlgroup.se

Ravema Oy
Takojankatu 15B
FI-33540 Tammerfors
(Tampere), Finland
Tfn +358 20 794 00 00
www.ravema.fi
Din Maskin i Värnamo AB
Silkesvägen 22
Box 742, SE-331 27 Värnamo
Tfn +46 370 69 34 00
www.dinmaskin.se
Din Maskin AS
Åsveien 21
NO-3475 Sætre, Norge
Tfn +47 48 00 22 00
www.dinmaskin.no
FINNVEDENS LASTVAGNAR AB

Kraftgatan 11
Box 2014, SE-550 02 Jönköping
Tfn +46 36 34 82 00
www.finnvedenslast.se
FINNVEDENS BIL AB

Nydalavägen
Box 244, SE-331 22 Värnamo
Tfn +46 370 425 00
www.finnvedensbil.se

