HYDRAULISKA KOMPONENTER
& SYSTEMLÖSNINGAR

ALFAGOMMA GROUP OCH DUNLOP HIFLEX - DIN KOMPLETTA GLOBALA
SYSTEMLEVERANTÖR OCH SAMARBETSPARTNER.

•

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER HYDRAULIK

•

SLANG OCH LEDNINGSKOMPONENTER INDUSTRI

•

ADAPTERS, SNABBKOPPLINGAR & MULTIKOPPLINGAR

•

RÖRBOCKNING, ÄNDFORMNING, HYBRIDLÖSNINGAR

•

HYDRAULIKKOMPONENTER (PUMPAR, MOTORER, VENTILER, CYLINDRAR m.m)

•

KUNDSPECIFIKA SYSTEMLÖSNIGNAR & HYDRAULAGGREGAT

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR BÅDE MOBILA OCH INDUSTRIELLA APPLIKATIONER
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// PUMPAR
// KUGGHJULSPUMPAR
Vi lagerför ett brett sortiment av kugghjulspumpar som går att få
i flera olika utföranden. Pumparna kan beställas som singel- eller
multipelpumpar. I vårt sortiment finns även handpumpar.
Grupp 0.5,1,2,3
Deplacement 0,25-60 cm3
Max tryck 250 bar

// VINGPUMPAR
Vingpumparna är mycket servicevänliga och har en låg ljudnivå, vilket
passar för industriella och mobila applikationer.
Beställningsvara.
Deplacement 11-100 cm3
Max tryck 240 bar

// AXIALKOLVPUMPAR
Axialkolvpumpar för industriella applikationer. Från världsledande
tillverkare erbjuder vi energieffektiva lösningar av hög kvalité. Finns som
både variabla och fasta.
Deplacement 28-280 cm3
Max tryck 400 bar
Vi lagerför driftsäkra axialkolvpumpar för mobila applikationer. I
sortimentet har vi både standardiserade och optimerade pumpar
anpassade för olika applikationer.
Deplacement 12-130 cm3
Max tryck 400 bar

// HYDRAULMOTORER
// KUGGHJULSMOTORER
Vi tillhandahåller ett brett sortiment av kugghjulsmotorer som går att få i
både singel- och multipel.
Grupp 00,1,2,3
Deplacement 0,25-60 cm3
Max tryck 250 bar
Beställningsvara.

// ROTERANDE FLÖDESDELARE
Flödesdelare till exempelvis cylindrar eller motorer. Används främst
för att synkronisera driften av flera enheter eller för att intensifirera
trycket när ett tryck som är högre än pumpens kapacitet behövs i en
appliaktion.
Flödesdelarna finns i ett stort utbud av sektioner och varianter, från små
flöden upp till höga flöden.

// ORBITMOTORER
Vi lagerför ett stort sortiment av orbitmotorer tillverkade av
marknadsledande leverantörer.
Deplacement 8,2-623,6 cm3
Max tryck 140 bar

// AXIALKOLVMOTORER
Vi tillhandahåller driftsäkra kolvmotorer som är anpassade för olika
applikationer.
Deplacement 10-130 cm3
Max tryck 400 bar
Beställnigsvara.
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// VENTILER
// RIKTNINGSVENTILER
Vi lagerför alla typer av riktningsventiler såsom CETOP-, proportionaloch väljarventiler.
Vi har även ett komplett produktprogram av monoblock- och
sektionsbyggda ventiler med handspak eller joystick.

// TRYCKREGLERANDE VENTILER
Komplett tryckventilsprogram med patronventiler och rörmonterade
ventiler.
•
•
•
•
•

Tryckbergränsningsventiler
Tryckreducerande ventiler
Overcenter- och lasthållande ventiler
Chockventiler
Sekvensventiler

// FLÖDESREGLERANDE VENTILER
Komplett produktprogram av flödesreglerande ventiler med
både patronventiler och rörledningsmonterade ventiler.
•
•
•
•

Strypventiler
Strypbackventiler
Konstantflödesventiler
Prioritetsventiler

// BACKVENTILER
Ett brett sortiment av backventiler; platt- eller inline monterande,
pilotstyrda-, skyttel- och slangbrottsventiler.

// ÖVRIGT
// FILTER
Vi lagerför ett brett sortiment av filter för alla typer av hydrauliska
applikationer.
•
•
•
•
•
•
•

Tryckfilter
Returfilter
Spin-on filter
Luftfilter
Sugfilter
Filterelement
Off-line filter

// ACKUMULATORER
Vi lagerför de vanligaste ackumulatorerna, övriga är för beställning.
Vi förtrycker alla ackumulatorer enligt önskemål före leverans.
•
•
•
•
•

Blåsackumulatorer
Membranackumulatorer
Kolvackumulatorer
Påfyllningsutrusning
Tillbehör

// CYLINDRAR
Vårt cylinderprogram tillverkas i Sverige och övriga Europa.
•
•
•

Svetsade cylindrar
Bultade cylindrar
Dragstångscylindrar

// KYLARE
Vi lagerhåller luftoljekylare och vattenoljekylare. Våra luftoljekylare är
utrustade med by-pass ventil och termostat.
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// TILLBEHÖR TANK
Vårt sortiment möjliggör att vi kan bli Er kompletta leverantör för
utrustning till tankar/system:
•
•
•
•

Kompletta lastbilstankar
Ståltank/aluminiumtankar för industriapplikationer
Nivåglas, påfyllningslock, avtappningskranar
Mellanstycke, axelkopplingar

// STYRNING & ELEKTRONIK
Vi kan erbjuda marknaden kundanpassade styrningslösningar som är
användarvänliga, säkra och uthålliga. Några vanliga applikationer är
räddningsutrustning, bärgningsfordon, bakgavellyftar, slamsugare och
lastbilsmonterade kranar.

// KOMPLETT HYDRAULIK FÖR PÅBYGGARE
Vi erbjuder allt från enstaka komponenter till kompletta kundspecifika
lösningar för påbyggare där vi kombinerar produkter från ledande
leverantörer.

// SYSTEMLÖSNINGAR
FRÅN AX TILL LIMPA
Vi erbjuder teknisk konsultation, ritar upp och designar kundspecifika
systemlösningar samt byggnation och installation av hydrauliska
system efter era önskemål.
Vi har ett stort urval av olika fabrikat och är därmed flexibla för att
kunna skapa en optimal lösning för dig som kund.
Vi levererar - från idé till färdig produkt!

// HYDRAULAGGREGAT
Vi tillverkar kundanpassade hydraulaggregat till både större och mindre
industriella applikationer.
All tillverkning sker i vår egna verkstad i Halmstad där vi levererar allt
från delar till kompletta hydraulsystem.

// MINIAGGREGAT
Vi levererar miniaggregat som är standardiserade för applikationsområden såsom lastbryggor, tippflak, truckar,
bakgavel-liftar etc.
Vi erbjuder även teknisk konsultation, ritar upp och designar kundspecifika systemlösningar samt byggnation och
installation av hydrauliska system efter era önskemål.

// VENTILBLOCK
Tillverkning av ventilblock i egna fabriker. Den 8000 m² stora fabriken finns
i norra Italien och tillverkar även ventilblock till andra hydraulikföretag över
hela världen.
•
•
•
•

Montageplatta NG6, NG10, NG25
Specialblock
3D konstruktion
Förmontage enligt kundspecifika önskemål
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// HYDRAULISKA VERKTYG
Vi marknadsför ett av marknadens mest erkända varumärken inom
hydrauliska verktyg; SPX Flow med Power Team och Bolting.
•

Cylindrar: Standard-, kompakt- och hålcylindrar i både enkel- och
dubbelverkande utförande.

•

Som lagervara finns cylindrar med kapacitet upp till 150 ton, men
finns att tillgå med kapacitet upp till 1220 ton för beställning.

•

Vi har även Posi Locks avdragare som med en patenterad lösning
underlättar avdragningsmomentet avsevärt.

•

För momentdragning har vi kassettverktyg, hylsverktyg samt
bultsträckare med maxkapacitet på 71000Nm.

•

Vi har även pumpar anpassade för alla våra hydrauliska verktyg och
applikationsområden.
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