
HYDRAULISKE KOMPONENTER 
& SYSTEMLØSNINGER
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• HYDRAULISKE SLANGER OG LEDNINGSKOMPONETER   

• INDUSTRISLANGER OG LEDNINGSKOMPONENTER

• ADAPTERE, LYNKOBLINGER & MULTIKOBLINGER  

• RØRBUKNINGER, ENDEFORMNING OG HYBRIDE LØSNINGER

• HYDRAULIK KOMPONENTER (PUMPER, MOTORER, VENTILER, CYLINDER M.M.)

• KUNDESPECIFIKKE HYDRAULIK- OG SYSTEMLØSNINGER

ALFAGOMMA GROUP OG DUNLOP HIFLEX – DIN KOMPLETTE GLOBALE
SYSTEMLEVERANDØR OG SAMARBEJDSPARNTER.

PRODUKTER OG LØSNINGER TIL MOBILE OG INDUSTRIELLE APPLIKATIONER 



// PUMPER

// TANDHJULSPUMPER

Vi har et bredt sortiment af tandhjulspumper i forskellige designs. 
Pumperne kan fås som single og multipumper. Vores sortiment 
inkluderer også håndpumper. 

Gruppe 0.5, 1, 2, 3
Deplacement 0,25-60 cm³ 
Maks tryk 250 bar

Vingepumperne har et lavt støjniveau, hvilket gør dem velegnet til 
industrielle og mobile applikationer. 

Deplacement 11-100 cm³
Maks tryk 240 bar

Bestillingsvare.

// VINGEPUMPER

// AKSIAL STEMPELPUMPER

Pumpen er en energieffektiv løsning af høj kvalitet. Fås både som fast 
og variabel. 

Deplacement 28-280 cm³
Maks tryk 400 bar

Vi har driftssikre aksiale stempelpumper til mobile applikationer. I 
sortimentet har vi både standardiserede og optimerede pumper, som 
kan tilpasses forskellige applikationer. 

Deplacement 12-130 cm³
Maks tryk 400 ba
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// HYDRAULISKE MOTORER

// TANDHJULSMOTORER

Vi tilbyder en bred vifte af enkelt og multi tandhjulsmotorer.

Gruppe 00, 1, 2, 3
Deplacement 8,2-623,6 cm³
Maks tryk 140 bar

Bestillingsvare.

// AKSIAL STEMPELMOTORER

Vi leverer pålidelige stempelmotorer, der kan tilpasses forskellige 
applikationer.

Deplacement 10-130 cm³
Maks tryk 400 bar

Bestillingsvare.

Vi har et stort udvalg af Orbit motorer som er fremstillet af 
markedsledende leverandører.

Deplacement 8,2-623,6 cm³
Maks tryk 140 bar

// ORBITMOTORER

// ROTERENDE FLOWDELERE

Flowdelere til eksempelvis cylindre og motorer. Anvendes til 
synkronisering af driften på flere enheder eller til at intensivere trykket 
på den enkelte pumpe for derved at øge pumpens kapacitet. 

Flowdelene fås i et stort udvalg der både passer til at lavt og højt tryk. 



// VENTILER

// RETNINGSVENTILER

Vi lagerfører alle typer retningsventiler såsom CETOP, proportional, og 
vælger ventiler. 

Vi har også et komplet sortiment af monoblok og sektionsventiler med 
håndtag eller joystick. 

Et bredt sortiment af kontraventiler; rør eller in-line montering, 
pilotstyrede- og slangebruds- ventiler.

// KONTRAVENTIL

// TRYKREGULERINGSVENTILER

Komplet flowregulerings ventil sortiment med patron-og rørmonterede 
ventiler. 

• Trykbegrænsningsventiler 
• Trykreduktionsventiler
• Overcenter- og lastholdnings ventiler
• Chockventiler
• Sekvensventiler

// FLOWREFULERINGSVENTILER

Komplet produktsortiment af flowregulerings ventiler med 
patron-og rørmonterede ventiler.

• Drøvleventil 
• Kontra drøvleventil 
• Konstant flow-reguleringsventil
• Prioritetsventiler 
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// ANDET

// FILTRE

Vi har et bredt udvalg af filtre til alle typer hydraulik applikationer.

• Trykfilter
• Returfilter
• Spin-on filter
• Luftfilter
• Sugefilter
• Filterelement
• Off-line filter

// AKKUMULATORER

Vi har de mest almindelige akkumulatorer på lager - øvrige kan bestilles. 
Vi forfylder alle akkumulatorer efter ønske inden levering. 

• Blæreakkumulator
• Membran akkumulator 
• Stempel akkumulatorer
• Påfyldningsudstyr
• Tilbehør

// CYLINDRE

Vores cylindre produceres i Sverige og øvrige Europa.

• Svejste cylindre
• Trækstangscylindre
• Gevind monterede cylindre

// KØLER

Vi lagerfører luft- og vandoliekølere. Vores luftoliekølere er udstyret med 
by-pass ventil og termostat.



// TANK TILBEHØR
Vores brede sortiment gør os til total leverandør af udstyr til 
tanke / systemer:

• Komplette lastbiltanke
• Stål / aluminiums tanke til industrielle applikationer
• Oliestandsglas, påfyldningsdæksel, aftapningshane
• Pakninger, akselkoblinger

// RADIOSTYRING & ELEKTRONIK

Vi kan tilbyde markedet kundetilpassede styrringsløsninger som 
er brugervenlige, sikre og holdbare. Eksempler på applikationer er 
redningsudstyr, redningsbiler, lifte, slamsugere og lastbilmonterede 
kraner. 

// KOMPLET HYDRAULIK TIL OPBYGNING

Vi tilbyder alt fra individuelle komponenter til komplette kundespecifikke
løsninger til opbygnigner, hvor vi kombinerer produkter fra førende
leverandører.
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Vi fremstiller tilpassede hydrauliske enheder til både større og mindre
industrielle applikationer.

Al produktion finder sted i vores eget værksted i Halmstad, hvor vi 
leverer alt fra dele til komplette hydrauliske systemer.

// HYDRAULAGGREGAT

// MINIAGGREGAT

Vi leverer miniaggregater der er standardiserede til applikationer som lastehavne, dumpere, lastbiler,
elevatorer bagklap osv.

Vi tilbyder teknisk konsultation, udarbejdelse og design af kundespecifikke systemløsninger samt konstruktion 
og installation af hydrauliske systemer efter dine ønsker.

Vi tilbyder teknisk konsultation, udarbejder og designer 
kundespecifikke systemløsninger samt konstruerer og installerer 
hydrauliksystemer efter dine ønsker.

Vi har et stort udvalg af forskellige mærker og er således i stand til at 
skabe en optimal løsning for dig som kunde.

Vi leverer - fra idé til færdigt produkt!

// SYSTEMLØSNINGER
FRA AKS TIL BRØD

// VENTILBLOK

Ventilblokkene fremstilles på egen fabrik. Fabrikken er 8000 m² og 
er placeret i det nordlige Italien, hvor den distribuerer ventilblokke til 
virksomheder på globalt plan.

• Monteringsplade NG6, NG10, NG25
• Special blok
• 3D-konstruktion 
• Montage i henhold til kundespecifikke krav



Vi sælger nogle af markedets mest anerkendte mærker i
hydrauliske værktøjer; SPX Flow med Power Team og Bolting. 

• Cylindre: Standard, kompakte og hule cylindre i både enkelt og 
dobbeltvirkende design.  

• På lager er der cylindre med en kapacitet op til 150 ton, hvor der 
ved bestilling kan købes cylindre der har en kapacitet op til 1220 
tons. 

• Vi har også Posi Locks-aftrækkere der med en patenteret løsning 
letter arbejdet betydeligt. 

• Til aftrækningsværktøj har vi kassetteværktøjer, bøsningsværktøj og 
boltstrammer med en maksimal kapacitet på 71000Nm. 

• Vi har også pumper tilpasset alle vores hydrauliske værktøjer og 
applikationer.

// HYDRAULISK VÆRKTØJ
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HEAD OFFICE DUNLOP HIFLEX DENMARK
Dunlop Hiflex A/S
Vallensbækvej 24 2605 Brøndby - Denmark
Tel +45 43 25 40 00
info@dunlophiflex.dk
www.dunlophiflex.dk


