


Företagets historia
Ramo AB finns i Småland närmare bestämt Värnamo. 
Företaget startades 1998 av Jonny von Rainals. Erfarenhet 
om tillverkning & logistik fanns redan med ifrån början. 
Historien om Ramo började i ett småländskt dubbelgarage 
som på många andra i denna region. På den tiden hade 
företaget namnet Rama Produktion. Rama startades företaget namnet Rama Produktion. Rama startades 
tillsammans med en vän 1991. Redan från början svarvade 
& monterade man detaljer till större företag så som Volvo, 
ABB, Atlas Copco med flera. Idag finns Ramo AB på flera 
platser runt om i världen.

Logistik – center för mekanisk bearbetning
Huvudverksamheten med lager & logistik finns i Värnamo, 
dotterbolag finns i Kina. Härifrån arbetar men med kvalitet & dotterbolag finns i Kina. Härifrån arbetar men med kvalitet & 
avsyning samt inköp & leveransplanering men även export 
till Europa. Flera av våra kunder använder redan denna 
möjlighet att knyta en direktkontakt & på detta sätt slippa 
en massa mellanhänder. Det finns mer än 1200 tillverknings-
enheter som servar alla logistikcentraler i Ramo Gruppen.

Förtroende/Erfarenhet/Kunskap
Detta är 3 nyckelord för oss på RamoDetta är 3 nyckelord för oss på Ramo AB. Förutom att vi 
arbetar med ISO-rutiner och hela tiden ser till att var i 
framkant med det senaste som, teknik, modifieringar, 
uppdateringar och utbildning, så släpper vi aldrig våra 
nyckelord. Tillsammans med Er arbetar vi med de frågor 
som Ni också anser vara viktiga i er försörjning.
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I NDUSTRI 
ra krav - vår utmaning 

I valet av produktions anhel styr vi mot den noon av certifiering som NI

har Onskem<II & krav på 

Det lr fllr oss vli<tigl att produktions enheten av Era produkter fllrstår

detaljen & kan uppfylla de krav som stalls. Hos OM finns alla typer 
ev certlflerade produktions enheter & tillsammans med Er följer vi 
upp kontraktsgenomgången så att vt gemensamt finner den basta 
produktions&Osnlngen, Ramo A8 arbetar ette, rutioema Inom 
TS 16949 

MILJÖ 
Ramo sl<all vem,, om mil}On si vll hlr hemma """' runt oml<Jing oss

& arbeta på ett sådant sitt att vi hjalper till att ta ansvar fllr aitt vi kan 
påverl<a. 
VI ast>etar med att styra vårt samarbeta I valet av nya leverantörer. mot 
ISO 14001 godl<anda levenu1torer eller som på något sitt har en egen 
miljll policy. VI skall vlrns om mil}On ganom att !Olja lagar & !&ordningar 
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