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Historia
Oy Lai-Mu Ab aloitti turvaohjaamojen valmistuksen jo 

1960-luvun lopulla ja se muodostaa edelleen merkit-

tävän osan yrityksen toiminnasta. 

LM Trac -monitoimikoneiden valmistus aloitettiin 

vuonna 1987 yhdellä mallilla. Nykyään mallistoon 

kuuluu 6 erikokoista monitoimikonetta.

Vuonna 2012 Lai-Mu laajensi toimintaansa ja palve-

luaan työlaitevalmistukseen ja pystyy nyt tarjoamaan 

monipuolisesti varusteltuja LM Trac –monitoimikoneita.

Tuotanto

Lai-Mun tuotanto ja kokoonpano tehdään nykyaikaisissa 

tiloissa Raumalla. Erinomaisen mittatarkkuuden takaava laser-

leikkaus ja tehokkaat hitsausrobottimme tekevät Lai-Mun 

tuotteista täsmällisiä ja kestäviä. 

Omissa tehdashalleissa tehtävä kokoonpano ja osavalmistus 

takaavat sen, että Lai-Mun tuotteet ovat aina ensiluokkaisia 

ja virheettömiksi todettuja.

Jatkuva tuotekehitys 

Oma suunnitteluosastomme suunnittelee valmistamme 

tuotteet ja tekee jatkuvaa tuotekehitystä. Jatkuva tuoteke-

hitys nykyaikaisilla 3D-suunnittelutyökaluilla pitää Lai-Mun 

tuotteet jatkuvasti kehityksen kärjessä.

Taitoa ja turvallisuutta

Oy Lai-Mu Ab on raumalainen vakavarainen perheyritys, 

jonka myynnistä yli puolet menee vientiin, pääasiassa Pohjois-

maihin, Eurooppaan ja Venäjälle.

Lai-Mun liiketoiminta jakaantuu kolmeen osaan: LM Trac 
–monitoimikoneet, LM Tools –työlaitteet ja LM Cabins 
–turvaohjaamot. 
Kaikki Lai-Mun tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomes-

sa, Raumalla. 

Työlaitteet herättävät 
monitoimikoneet eloon. 



Tuotteet

LM TRAC –MONITOIMIKONEISSA hyödynnetään viimeisintä 

tekniikkaa. Elektroninen ajojärjestelmä, säätötilavuuspumput 

ja kuormantunnistava hydrauliikka ovat LM Trac –monitoimi-

koneiden vakiovarusteita.

LM Trac –mallisto kattaa nykyaikaisen kiinteistönhoidon tarpeet 

tehokkaasti ja toimivasti. Suomen puolustusvoimat on käyt-

tänyt LM Trac -monitoimikoneita vuodesta 1994 lähtien.

LM TOOLS –TYÖLAITTEILLA hoituvat kaikki kiinteistönhoi-

don tehtävät yksinkertaisesti. Valikoimissamme on työlaitteita 

mm. hiekoitukseen, hiekanpoistoon ja lumitöihin. 

Katujenhoitolaitteet kiinnitetään standardikiinnityksellä, joten 

ne sopivat myös muiden valmistajien traktoreihin ja kiinteis-

tökoneisiin.

LM CABINS –TURVAOHJAAMOT luovat työkoneiden kuljet-

tajille miellyttävän ja tehokkaan työympäristön. Ohjaamot on 

valmistettu järeistä materiaaleista ja testattu ääriolosuhteissa.

Ensiluokkainen viimeistely ja laadukkaat komponentit tekevät 

LM Cabins –ohjaamosta käyttäjien suosiman.

LM Cabins –ohjaamot on valittu eri alojen johtavien valmista-

jien työkoneisiin. Nykyaikaisella 3D-suunnittelulla takaamme 

nopean ja joustavan toimituksen.
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Arvot

OY LAI-MU AB TYÖLLISTÄÄ noin 40 henkilöä Raumalla. 
Yrityksen keskeinen menestystekijä on osaava ja moti-
voitunut henkilöstö. Lai-Mu huolehtii henkilöstönsä 
työkyvystä, työhyvinvoinnista ja osaamisen jatkuvasta 
kehittämisestä.
Lai-Mu on aktiivisesti mukana tukemassa paikallista 
urheilu- ja kulttuurielämää.


