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Tamtron Group Oyj: Lahti Precisionin yrityskauppa toteutunut 1.3.2023 
 
Tamtron Group Oyj tiedotti 2.2.2023 sopineensa ostavansa suomalaisen kilpailijansa, 
punnitusteknologiayhtiö Lahti Precision Oy:n emoyhtiön HPP Bulk Technologies Oy:n 
koko osakekannan. Yrityskauppa on astunut voimaan tänään 1.3.2023, ja HPP Bulk 
Technologies Oy:stä on tullut Tamtron Group Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. 
 
Tietoa Lahti Precisionista 
 
Lahti Precision Oy on eri teollisuuden toimialojen kilpailukyvyn kehittämiseen 
erikoistunut suomalainen yli sadan vuoden osaamisen omaava 
punnitusteknologiayhtiö. Yhtiön päätuotteet ja palvelut kattavat teollisuuden 
punnitusratkaisut (mm. autovaa'at, suursäkitysasemat, hihnavaa'at, 
annostelujärjestelmät, mScales-pilvipalvelu, elinkaaripalvelut ja kalibroinnit). Yhtiön 
kehittämä materiaalivirtojen pilvipohjainen mScales hallintajärjestelmä on jo laajasti 
käytössä lukuisilla toimialoilla.  
 
Vuoden 2022 aikana yhtiön liikevaihto kasvoi tasolle 17 miljoonaa euroa ja käyttökate 
1,8 miljoonaan euroon. Yhtiön palveluksessa on 94 osaajaa. Asiakaskunta muodostuu 
johtavista teollisuus-, kierrätys-, kaivos- ja logistiikkayrityksistä mukaan lukien 
sähköautoissa käytettävien akkumateriaalien valmistajia.  
 
Lahti Precision yhdessä Tamtronin kanssa muodostaa merkittävän 
punnitusteknologia-alan toimijan Euroopan markkinoille. Kattava 
punnitusjärjestelmien valikoima, myynti-, tuki- ja huoltopalveluverkosto ja kahden 
innovatiivisimman SaaS-pohjaisen materiaalivirtojen hallintajärjestelmän 
yhdistyminen tarjoaa asiakkaille merkittäviä etuja nyt ja jatkossa. Tamtronin nykyiset 
Euroopan maiden tytäryhtiöt voivat toimia vientikanavana Lahti Precisionin tarjoomalle 
ja sitä kautta lisätä skaalautumismahdollisuutta. 
 
Tietoa Tamtronista 
 
Tamtron on kansainvälinen punnitusteknologiayhtiö ja tiedonhallintajärjestelmien 
toimittaja, joka toimittaa ratkaisujaan yli 60 maahan, kaikille suurimmille 
teollisuudenaloille, kuten maanrakennus, kaivosalan, puunkäsittelyn, jätteenkäsittelyn 
ja kierrätysalan, satamateollisuuden, kuljetus- ja logistiikka-alan sekä prosessi- ja 
valmistavan teollisuuden toimijoille. Vaakalaitteiden lisäksi Tamtron tuottaa 
asiakkailleen myös kattavat elinkaaripalvelut, sisältäen vaakojen varmennuspalvelut, 
huollon ja ylläpidon sekä varaosapalvelut. 
Tamtronin kehittämät punnitustiedon ohjelmistot auttavat asiakkaita yhdistämään 
kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen 
viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja. 
 
Yhtiön pääkonttori on Tampereella, samoin tuotteiden kokoonpano ja testaus. Lisäksi 
Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa eri Euroopan maassa. 
 



 

 

Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa 
31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllisti kesäkuun 2022 lopussa 176 
henkilöä. 
 
Lue lisää: www.tamtron.fi 
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