HYDRAULISKE KOMPONENTER
OG SYSTEMLØSNINGER

ALFAGOMMA GROUP OG DUNLOP HIFLEX - DIN KOMPLETTE GLOBALE
SYSTEMLEVERANDØR OG SAMARBEIDSPARTNER.

•

SLANGE OG LEDNINGSKOMPONENTER FOR HYDRAULIKK

•

SLANGE OG LEDNINGSKOMPONENTER FOR INDUSTRI

•

ADAPTERE, HURTIGKOBLINGER OG MULTIKOBLINGER

•

RØRBØYING, ENDEFORMING, HYBRIDLØSNINGER

•

HYDRAULIKKKOMPONENTER (PUMPER, MOTORER, VENTILER, SYLINDERE)

•

KUNDESPESIFIKKE SYSTEMLØSNINGER OG HYDRAULISKE AGGREGAT

PRODUKTER OG LØSNINGER FOR BÅDE MOBILE OG INDUSTRIELLE BRUKSOMRÅDER

www.dunlophiflex.no

// PUMPER
// TANNHJULSPUMPER
Vi lagerfører et bredt sortiment av tannhjulspumper, som kan skaffes
i flere forskjellige utførelser. Pumpene kan bestilles som enkle eller
multipumper. Vårt sortiment inkluderer også håndpumper.
Gruppe 0,5,1,2,3
Forskyvning 0,25-60 cm3
Maks trykk 250 bar

// VINGEPUMPER
Vingepumpene er svært servicevennlige og har et lavt støynivå, som
egnet for industrielle og mobile applikasjoner.
Forskyvning 11-100 cm3
Maks trykk 240 bar
Bestillings vare

// AKSIALSTEMPELPUMPER
Aksialstempelpumper for industrielle bruksområder. Fra verdensledende
produsenter tilbyr vi energieffektive løsninger av høy kvalitet. Tilgjengelig
som både variabel og fast.
Forskyvning 28-280 cm3
Maks trykk 400 bar
Vi lagerfører pålitelige aksiale stempelpumper for mobile applikasjoner. I
sortimentet har vi både standardiserte og optimaliserte pumper tilpasset
ulike bruksområder.
Forskyvning 12-130 cm3
Maks trykk 400 bar

// HYDRAULIKKMOTORER
// TANNHJULSMOTORER
Vi tilbyr et bredt spekter av tannhjulsmotorer tilgjengelig tilgjengelig som
singel og multipel.
Gruppe 00,1,2,3
Forskyvning 0,25-60 cm3
Maks trykk 250 bar
Bestillings vare.

// ROTERENDE STRØMNINGSDELER
Strømningsdelere for eksempel sylindere eller motorer. Hovedsakelig
brukt for å synkronisere driften av flere enheter eller til intensivering trykk
når et trykk som er høyere enn pumpekapasiteten er nødvendig i en
appliaktion.
Strømningsdelene er tilgjengelige i et bredt spekter av seksjoner og
varianter, fra liten fløde opp til høyere fløde.

// ORBITMOTORER
Vi lagerfører et bredt spekter av orbitmotorer laget av markedsleder
leverandører.
Forskyvning 8,2-623,6 cm3
Maks trykk 140 bar

// AKSIAL STEMPELMOTORER
Vi tilbyr pålitelige stempelmotorer som er tilpasset ulike programmer.
Forskyvning 10-130 cm3
Maks trykk 400 bar
Bestillings vare.

www.dunlophiflex.no

// VENTILER
// RETNINGSVENTILER
Vi lagerfører alle typer retningsventiler som CETOP, proporsjonale og
velgerventiler.
Vi har også et komplett produktsortiment av monoblock og
seksjonsventiler med håndspak eller styrespak.

// TRYKKREGULERINGSVENTILER
Komplett trykkventilprogram med patronventiler og rørmonterte ventiler.
•
•
•
•
•

Trykkbegrensingsventiler
Trykkreduserende ventiler
Oversenter og last holdeventiler
Støtventiler
Sekvensventiler

// STRØMNINGSREGULERINGS VENTILER
Komplett produktsortiment av strømningsreguleringsventiler
med både patronventiler og rørledningsmonterte ventiler.
•
•
•
•

Strupeventiler
Reguleringsventiler
Konstante strømningsventiler
Prioritetsventiler

// TILBAKESLAGSVENTILER
Et bredt spekter av tilbakeslagsventiler; flat eller innebygd
montering, pilotstyrte ventiler, shuttle- og slangebruddsventiler.

// ØVRIGT
// FILTER
Vi lagerfører et bredt spekter av filtre for alle typer hydrauliske
applikasjoner.
•
•
•
•
•
•
•

Trykkfilter
Returfilter
Spin-on filter
Luftfilter
Sugefilter
Filterelementer
Off-line filter

// AKKUMULATORER
Vi lagerfører de vanligste akkumulatorene, de andre er for bestilling.
Vi forhåndstrykker alle akkumulatorer etter ønske før levering.
•
•
•
•
•

Blåse akkumulatorer
Membran akkumulatorer
Stempelvakuumulatorer
Påfyllings utstyr
Tilbehør

// SYLINDERE
Vårt sylinderprogram er produsert i Sverige og resten av Europa.
•
•
•

Sveisede sylindere
Trekkstang sylindere
Skrudde sylindere

// KJØLERE
Vi lagerfører luftoljekjølere og vannoljekjølere. Våre luftoljekjølere er
utstyrt med by-pass ventil og termostat.
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// TILBEHØR TANK
Vårt sortiment gjør det mulig for oss å bli din komplette leverandør for
utstyr for tanker/systemer:
•
•
•
•

Komplette lastebiltanker
Stål-/aluminiumstanker for industrielle bruksområder
Nivåglass, påfyllingshette, avløpskraner
Mellomstykke, akselkoblinger

// STYREKONTROLLER OG ELEKTRONIKK
Vi kan tilby markedet kundetilpassede styringsløsninger som
er brukervennlig og driftssikre. Noen vanlige applikasjoner
er: redningsutstyr, slepekjøretøy, krokløftere, slamavtrekk og
lastebilmonterte kraner.

// KOMPLETT HYDRAULIKK FOR PÅBYGGERE
Vi tilbyr alt fra enkeltkomponenter til komplette kundespesifikke
løsninger for påbyggere der vi kombinerer produkter fra ledende
leverandører.

// SYSTEMLØSNINGER FRA A TIL Å
Vi tilbyr teknisk konsultasjon, tegner og konstruere kundespesifikke
systemløsninger, vi bygger og instalere hydrauliske systemer etter dine
ønsker.
Vi har et stort utvalg av forskjellige merker og er derfor fleksible for å
kunne skape en optimal løsning for deg som kunde.
Vi leverer - fra idé til ferdig produkt!

// HYDRAULIKKAGGERGAT
Vi produserer tilpassede hydraulikkaggeregat for både større og mindre
industrielle applikasjoner.
All produksjon foregår i vårt eget verksted i Halmstad hvor vi leverer alt
fra deler til komplette hydraulikksystemer.

// MINI-AGGREGATER
Vi leverer mini-aggeregat som er standardisert for bruksområder som lastedokk, tippflak, gaffeltrucker, løftelem, etc.
Vi tilbyr også teknisk konsultasjon, tegner opp og design av kundespesifikke systemløsninger samt konstruksjon og
installasjon av hydrauliske systemer etter dine ønsker.

// VENTILBLOKK
Produksjon av ventilblokker i egne fabrikker. Den 8000 m² store fabrikken
ligger i Nord-Italia og produserer også ventilblokker for andre hydraulikk
selskaper over hele verden.
•
•
•
•

Monteringsplate NG6, NG10, NG25
Spesial blokker
3D-konstruksjon
Formonterer i henhold til kundespesifikke ønsker
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// HYDRAULISKE VERKTØY
Vi markedsfører et av markedets mest anerkjente merkevarer i
hydrauliske verktøy; SPX Flow med Power Team og Bolting.
•

Sylindere: Standard, kompakte og hullsylindere i både enkle og
dobbeltvirkende utførelse.

•

Som lagervare er det sylindere med en kapasitet på opptil 150 tonn,
men tilgjengelig med kapasitet opp til 1220 tonn for bestilling

•

Vi har også Posi Locks avdrager som med en patentert løsning
betydelig letter avtrekksmomentet.

•

For momentavdrag har vi kassettverktøy, hylseverktøy og bolt
strammer med maksimal kapasitet på 71000Nm.

•

Vi har også pumper tilpasset alle våre hydrauliske verktøy og
programmer.
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