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Brammer – Europas ledande MRO distributör – har signerat ett avtal med Industriprodukter i Trollhättan AB (IPT) gällande 

förvärv av 100% av företagets aktier. Denna investering kommer ytterligare att stärka Brammers avtryck inom Svensk 

industriell eftermarknadsdistribution och ingår som ett led i den strategiska tillväxtplanen, dvs att fortsätta utöka lokal 

närvaro och kundservice. 

Ulf Larson, före detta ägare till IPT, kommer driva verksamheten och rapportera till Jörgen Ottosson, VD Brammer Sverige. 

IPT kommer arbeta precis som tidigare med fokus på att serva eftermarknaden inom trestadsregionen – Trollhättan, 

Vänersborg, Uddevalla. IPT kommer med sin mycket kompetenta personal att bidra till Brammers kundnytta i denna viktiga 

region. IPT har genom åren förtjänat sitt goda rykte som en lokal distributör av högkvalitativa produkter inom främst 

hydraulik, pneumatik, rullningslager, transmissioner, tätningar och växlar. Kunderna återfinns inom alla olika typer av 

industrisektorer. Som del av Brammer kommer investeringar att göras i form av utökad produktportfölj – Tools & General 

Maintenance (T&GM) – samt på utesäljsidan. 

Brammers verksamhet i Sverige har växt kraftigt sedan starten i januari 2014 och består nu av 12 filialer jämt spridda över 

Sverige med två nationella distributionscenter i Göteborg och Helsingborg. Brammer har därmed en mycket stark ställning i 

Sverige som en tongivande distributör med fokus på eftermarknaden. Produktportföljen – innehållandes över fem miljoner 

artikelnummer – består bland annat av rullningslager, transmissioner, T&GM, hydraulik och pneumatik. Brammer 

samarbetar med de ledande premiumleverantörerna inom respektive segment. 

Brammer har en lång tradition inom industrell eftermarknad. Företaget, som är noterat på Londonbörsen, har växt både 

organiskt och genom förvärv och skapat värde för både sina kunder och aktieägare. Koncernen servar fler än 100000 

kunder inom varje typ av tillverkningssektor i 23 Europeiska länder via 460 filialer. Leveranser sker 24/7/365 via 18 st 

nationella distributionscenter. 

Brammer har över 4000 medarbetare inkluderandes fler än 1000 produktspecialister som erbjuder kunderna mervärde. I 

den ständigt ökande konkurrensen erbjuder Brammer sina kunder kontinuerliga effektiviseringsmöjligheter i kombination 

med minskade kostnader. 2014 levererade Brammer MEUR83 i validerade kostnadsbesparingar åt sina kunder. 

 

För ytterligare information: 

Jörgen Ottosson, Managing Director, Brammer Sweden, +46 (0)708-75 02 73, jorgen.ottosson@brammer.biz 

Ulf Larson, Filialchef, Industriprodukter i Trollhättan AB, +46 (0)73-047 49 40, ulf@ipvast.se 
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