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OY LAI-MU AB

Arbetsredskapen väcker
redskapsbärarna till liv.
Kompetens och säkerhet

Produktion

Oy Lai-Mu Ab är ett solitt finskt familjeföretag där över hälften av företagets försäljning går på export, huvudsakligen
då till de nordiska länderna, Europa och Ryssland.
Lai-Mus affärsverksamhet fördelar sig på tre sektorer: LM
Trac redskapsbärare, LM Tools arbetsredskap och LM Cabins
säkerhetshytter.
Alla Lai-Mus produkter planeras och tillverkas i den finska
staden Rauma.

Lai-Mus produktion och montering sker i moderna lokaler
i finska Rauma. Laserskärningen som garanterar en utomordentlig måttprecision och våra effektiva svetsrobotar gör
Lai-Mus produkter exakta och slitstarka.
Monteringen och komponenttillverkningen som sker i egna
fabrikslokaler garanterar att Lai-Mus produkter alltid är
förstklassiga och erkänt felfria.

Kontinuerlig
produktutveckling

Historia

Vår egen planeringsavdelning planerar produkterna vi tillverkar och bedriver kontinuerlig produktutveckling. Den
kontinuerliga produktutveckling med moderna 3D-planeringsverktyg håller Lai-Mus produkter fortlöpande ett steg
före i utvecklingen.

Oy Lai-Mu Ab inledde tillverkningen av säkerhetshytter redan i slutet av 1960-talet och den sektorn
står fortfarande för en betydande del av företagets
verksamhet.
Tillverkningen av LM Trac redskapsbärare inleddes år
1987 med en enda modell. Numera består modellurvalet av 6 redskapsbärare av olika storlekar.
År 2012 breddade Lai-Mu sin verksamhet och service
till tillverkning av arbetsredskap och kan nu erbjuda
mångsidigt utrustade LM Trac redskapsbärare.

Produkter

LM TRAC REDSKAPSBÄRARNA utnyttjar avancerad teknik.
Ett elektroniskt körsystem, pumpar med variabelt deplacement och lastavkännande hydraulik är standardutrustning i
LM Trac redskapsbärare.
LM Trac´s modellurval täcker effektivt och ändamålsenligt alla
behov inom modern fastighetsskötsel. Finska försvarsmakten
har använt LM Trac redskapsbärare sedan år 1994.

Med LM TOOLS ARBETSREDSKAPEN sker alla arbetsuppgifter inom fastighetsskötseln som en dans. I urvalet ingår
arbetsredskap för bl.a. sandning, uppsamling av sand och
snöröjning.
Utrustning för gatuunderhåll monteras med standardfästen
och passar därför också enkelt till traktorer och fastighetsmaskiner från andra tillverkare.

LM CABINS SÄKERHETSHYTTER ger föraren en behaglig och
effektiv arbetsmiljö. Hytterna har tillverkats av robusta material och har testats under extrema förhållanden.
Förstklassig finish och högklassiga komponenter gör LM Cabins förarhytter till förarnas favorit.
LM Cabins förarhytter är valet för de ledande tillverkarna då de
på olika områden väljer förarhytter till sina arbetsmaskiner. Med
modern 3D-planering garanterar vi snabb och flexibel leverans.

Värderingar
OY LAI-MU AB SYSSELSÄTTER cirka 40 personer i finska Rauma. Företagets centrala framgångsfaktor är en
kunnig och motiverad personal. Lai-Mu vinnlägger sig
om de anställdas arbetsförmåga, trivseln i arbetet och
en kontinuerlig utveckling av kompetensen.
Lai-Mu stöder aktivt det lokala idrotts- och kulturlivet.
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