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Östman Group, med över 30 
års erfarenhet av industriser-
vice, har ytterligare stärkt sin 
ställning genom årets förvärv 
av WRT.

- Vi är en mångsidig leve-
rantör och servicepartner för 
industrins behov, bekräftar 
ägare och styrelseordförande 
Reidar Östman.

I Östman Group ingår numera Öst-
man Invest, TIM Hofors och WRT 
(Wikblom Hydraulik & Rörteknik 
AB).

Med stor kapacitet och en oslag-
bar bredd siktar Östman Group på 
att etablera sig som förstahandsva-
let för regionens tunga industri.

- Med WRT i gruppen kan vi ef-
fektivare ta oss an helhetsuppdrag. 
Nu kan vi leverera tunga stålkon-
struktioner inklusive hydraulik-, 
luft-, ång- och vattenkylsystem, 
säger Tony Hedström, vd TIM Ho-
fors.

Östman Invest AB
Östman Invest AB står för de stora 
projekten, offertgivning, fi nansie-
ring av större projekt, inköp med 
mera. Inom företaget ingår även en 
betydande värdepappershantering.

TIM Hofors AB
TIM Hofors AB är specialister på 
tung industriservice och montage 
av egna eller legotillverkade kon-
struktioner. Företaget producerar, 
levererar och monterar mekanisk 
produktionsutrustning till indu-
strin. Produktionen sker i Sverige, 
Baltikum, Tjeckien och Ryssland.  
Företaget är utvalt serviceföretag 
till bland annat Sandvik.

- Vi levererar inga delar utan att 
vi kontrollerat och besiktigat pro-
dukterna innan hemtransport.

TIM Hofors har även anlitats av 
gruvföretaget ScanMining AB för 
stålkonstruktion till en primär- och 
sekundärkross till Blaikengruvan i 
Storuman.

WRT AB
WRT AB erbjuder service och till-
verkning av både hydraulik, smörj-, 
luft- och vatten/värmesystem samt 
svetsarbeten. Dessutom utför fö-
retaget skärande bearbetning och 
tillverkning av reservdelar i verk-
stadsanläggningen i Gästrike-ham-
marby. I företaget arbetar 22 perso-
ner.

- Man kan lite förenklat säga att 
vi ansvarar för de rörliga delarna i 
produktionsutrustningen, driftsät-
ter med pneumatik och hydraulik. 
TIM Hofors ansvarar för de me-
kaniska delarna, förklarar Roland 
Wikblom, vd WRT.

WRT är också utvald underleve-
rantör och servicepartner för Sand-
vik.

Medarbetarna gör företaget
För alla delar inom Östman Group 
gäller att företagens största resurs 
är medarbetarna. Företagen är er-
känt duktiga på inte minst stora 
uppdrag. Tillsammans kan grup-
pen, tack vare medarbetarnas erfa-
renhet och kompetens, utlova säkra 
leveranstider och hög kvalitet.

Företagen är fl itigt anlitade av så-
väl Ovako som Sandvik. 

- I höst ansvarar vi exempelvis 
för arbetsledning och hydrauliken 
vid monteringen för det nya press-
verket i Ovako Steel.

Pålitlig servicepartner för industrin
Med köpet av WRT stärker Östman Group sin ställning
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Östman Group står för säkra leveranser och hög kvalitet. Pappers-, stål- och gruvindustrin är stora beställare. 

Östman Group har visionen att vara förstahandsvalet inom industriservice i regionen. Nu är gruppen ännu starkare med såväl TIM Hofors AB som WRT 
AB i laget.

Fakta:

I Östman Group ingår Östman Invest AB med dotterbolag TIM Hofors 
AB, Torsåkers Industrimontage & Service (sedan 2001) och WRT AB, 
Wikblom Hydraulik & Rörteknik (sedan 2007).

Reidar Östman är ägare och styrelseordförande. Totalt har gruppen 
ett 90-tal årsarbetare.
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