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Sandvik Materials Technology avyttrar drivfjäderverksamhet i USA och Mexiko 
 
Sandvik Materials Technology avyttrar drivfjäderaffären i Scranton, USA och Nogales, Mexiko till Lesjöfors 
AB, ett dotterbolag till Beijer Alma. 
 
Den avyttrade verksamheten är en ledande tillverkare av drivfjädrar för ett brett utbud av kundapplikationer 
inom konsument-, industri-, konstruktion- och medicinska miljöer.  
 
Faktureringen i den avyttrade enheten uppgick 2013 till omkring 100 miljoner kronor och verksamheten 
omfattar cirka 60 anställda totalt, varav 40 i USA och 20 via ett underleverantörsavtal i Mexiko. Enheten 
ingår för närvarande i produktområde Strip, Wire and Heating Technology inom affärsområdet Sandvik 
Materials Technology. 
 
Den avyttrade enheten har en begränsad koppling till resten av affärsområdet och råmaterialet försörjs 
externt. 
  
Lesjöfors AB är en Sverige-baserad internationell tillverkare av fjädrar, tråd- och bandkomponenter. 
Lesjöfors ägs av Beijer Alma AB och verkar från 21 tillverkningsenheter i tio länder efter förvärvet. 
 
- Denna avyttring ligger i linje med Sandvik Materials Technologys strategi att fokusera mer mot 
energisegmentet och applikationer relaterade till energieffektivitet, och att lämna verksamhetsområden som 
inte anses vara en del av kärnverksamheten. Vi utvecklar kontinuerligt vår portfölj mot allt mer avancerade 
produkter och material, för de mest krävande industrierna, säger Petra Einarsson, affärsområdeschef på 
Sandvik Materials Technology.  
 
Transaktionen beräknas vara slutförd innan den 31 december 2014. 
 
 
Stockholm, 28 oktober 2014 
 
För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, Investor Relations, Sandvik AB,  tel 08 456 14 94 eller 
Jessica Alm, Executive Vice President Group Communications, Sandvik AB, tel 08 456 12 88.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Sandvik Group 
Sandvik är en global industrikoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda 
områden - verktyg för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin, rostfria 
material, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt processystem. Koncernen hade 2013 omkring 47 
000 medarbetare, representation i 130 länder och en omsättning på cirka 87 000 MSEK. 
 
Sandvik Materials Technology 
Sandvik Materials Technology är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en världsledande tillverkare 
av högt förädlade produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar samt metalliska och keramiska 
motståndsmaterial för de mest krävande industrierna. Spetskompetensen bygger på en integrerad 
produktionsplattform samt en världsledande metallurgi och FoU-verksamhet. Produktområden är Tube, Strip, 
Wire and Heating Technology samt Primary Products. Omsättningen 2013 var cirka 14 000 MSEK och 
antalet anställda omkring 7 100. 
 
 
 
 
 


