
Dunlop Hiflex Skandinavien



Alfagomma är ett familjeägt bolag som grundades 1956 och har idag över 4 000 anställda och en omsättning på mer 

än 5 miljarder SEK. Från huvudkontoret i Italien strax utanför Milano styrs den globala verksamheten, som idag bland 

annat består av 24 tillverkande fabriker runt om i världen. 

I dessa fabriker tillverkas hydraulslang, industrislang, kopplingar, hylsor, adapters och snabbkopplingar i stora volymer, 

för många av världens största OEM kunder. Våra produkter är framtagna och utprovade tillsammans för att säkerställa 

pressmått, säkerhet, livslängd och övergripande högsta kvalitet. 

Våra produktionsanläggningar sätter samman produkterna och gör kundunika lösningar inom låg- mellan- och  

högtryck till exempel hybridlösningar, rörbockning, svetsning, slangproduktion, blocktillverkning och aggregats-

byggnationer.

Det finns en tydlig investerings- och utvecklingsstrategi och en strävan efter att vara ledande inom produktutveckling, 

såväl som produktionseffektivitet och i övergripande processer, där ständiga förbättringar och innovativa ingenjörs-

lösningar är en viktig och naturlig del av vardagen. 

// ALFAGOMMA GROUP - EN AKTIV OCH INNOVATIV ÄGARE
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Dunlop Hiflex ingår i Alfagomma Group koncernen där vi har många gemensamma synergier. Vi har båda en stark 

innovativ ådra och uppfinningsrikedom och ett starkt varumärke.

För Dunlop började detta redan 1888 i Skottland då John Boyd Dunlop betraktar sin son som cyklar på en gropig 

grusväg. Cykeln har massiva däck och färden är hård och stötig. John kommer då på idén att linda en luftfylld 

gummislang runt fälgen och därmed skrivs historia. 

Sedan 1969 finns Dunlop Hiflex i Sverige med huvudkontor i Halmstad, mycket har hänt sedan starten och vi bär 

med stolthet varumärket, arvet och vår historia, som har sitt ursprung från en skotte och en luftfylld gummislang på 

en cykel. 
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Dunlop Hiflex Skandinavia har sitt huvudkontor i Halmstad och en stark lokal förankring i de övriga skandinaviska 

länderna. Vi har en effektiv produktions- och lagerverksamhet i Halmstad på 13 000 m2, som fungerar som central-

lager för samtliga skandinaviska länder. I tillägg har vi regionalt lager i Oslo för Norge och i Kolding för Danmark och 

för att tillmötesgå våra kunders behov av närhet och service finns vi även på ett antal orter i Skandinavien med lokal 

produktion, slangservice och butiksförsäljning. 

Vi är specialister inom flödeshantering och hydraulik, för både låg-, mellan- och högtrycksapplikationer. 

Vi är stolta över våra högkvalitativa produkter som vi själva utvecklat, testat, tillverkat och säkerställt att samtliga 

ingående komponenter håller högsta klass och är utprovade tillsammans för att säkerställa pressmått, säkerhet, 

kvalitet och överträffa de krav och regelverk som finns. 

Vi kan erbjuda allt från enskilda komponenter och reservdelar till kompletta kit och systemlösningar omfattandes både 

rörbockning, ändformning, svetsning, slangmontering, hybridlösningar, blockmontage och design samt byggnation 

av hydraulaggregat, allt efter kundens önskemål gällande packning, märkning, testning, provtryckning, flushning och 

logistik. 

 

Vår Vision – Den självklara samarbetspartnern inom flödeshantering och hydraulik.

// DUNLOP HIFLEX - VÅR VERKSAMHET Halmstad, Sverige



Utveckling 

Alfagomma har en lång erfarenhet och strategi kring innovation och utveckling av produkter med målet av att vara 

den ledande aktören inom produktområde ledningskomponenter och kompletta systemlösningar. En viktig del i att 

supporta detta aktiva initiativ är att både rekrytera kompetens och investera i produktionseffektivitet och digitalisering. 

Forskning & Utveckling 

Vi arbetar med ständiga förbättringar. I vårt avancerade och ultramoderna utvecklingscentra i Teramo arbetar vårt 

tekniska team med att utveckla och skapa framtidens produkter.

Vårt mål är att alltid överträffa internationella standarder för att förbättra produkternas prestanda, säkerhet och 

livslängd. 

Intellektuell innovation 

Framgången för vårt Team inom forskning och utveckling och företags globala position kan mätas av antalet 

registrerade och godkända patent.

Idag har Alfagomma Group 77 olika registrerade unika patent.

// DUNLOP HIFLEX - DRIVER UTVECKLINGEN FRAMÅT



Vi delar in vår verksamhet i 3 affärssegment:

// DUNLOP HIFLEX - VÅRA AFFÄRSSEGMENT

// SERVICE PARTNER
www.dunlophiflex.se

// HYDRAULSLANG  // INDUSTRISLANG

SEGMENT 
MOBILA OEM 

SEGMENT
STATIONÄRA OEM 

SEGMENT
EFTERMARKNAD

// SIMULERING I SAMBAND MED PRODUKTFRAMTAGNING

En viktig del i vår produktframtagning och digitalisering är att vi med hjälp av denna mjukvara kan simulera 

produkterna under produktframtagning innan de går till serieproduktion för att få fram bästa möjliga 

prestanda till våra kunders olika applikationer.  



Segment Mobila OEM 

Som global samarbetspartner till kunder med seriemässig produktion av maskiner eller fordon arbetar Dunlop Hiflex 

i den tillverkande processens alla steg. Från ett tidigt utvecklingsskede med design och konstruktion, via prototyp 

och applikationsgenomgång till skräddarsydd logistik. 

Tillsammans identifierar vi era behov och mot dessa levererar vi konstruktions- och applikationsgenomgångar, 

framtagning av kundunika produkter, helhetskoncept gällande övergripande kvalitet, driftsäkerhet, systemleveranser, 

logistik, spårbarhet samt en eftermarknadslösning både på lokal och global nivå om så önskas.

Vi arbetar i team för att utveckla vårt samarbete med er bestående av projektledare, kundansvarig, produktchef, 

konstruktion och utveckling, teknisk support och kategori-inköpare.

Vi erbjuder ett brett sortiment av skräddarsydda lösningar inom ledningskomponenter och hydraulik, rörbockning, 

svetsning, ändformning, kit leveranser, line-feed, blockmontage och hydraulaggregat men även enskilda hydraulik 

komponenter, pneumatik, industrigummi och transmissioner. 

// DUNLOP HIFLEX - VÅRA AFFÄRSSEGMENT



Segment Stationära OEM 

Som global leverantör till kunder med tuffa krav inom industrin såsom t ex gruvindustrin, stålverk, pappersmassa, 

vindkraft, off-shore, oil and gas, fiskeindustrin och andra kundkategorier som ställer höga krav på prestanda, renlighet 

och säkerhet har vi tagit fram speciella unika produkter som klarar högre arbetstryck, snabba temperaturomväxlingar, 

aggressiva kemikalier, strålning eller utsätts för onormala förslitningar, miljöoljor och andra faktorer som har en stark 

påverkan på produktens livslängd.

Vi erbjuder hjälp vid service, översyn och reparationer, uppmärkning och påfyllnad av förråd eller lokala stationära eller 

mobila lagerplatser, förebyggande underhåll samt teknisk rådgivning för rätt produkt till rätt applikation. 

Närhet till service och kompetens får du genom våra egna filialer runt om i Skandinavien eller någon av våra 

certifierade Service partners där vi kan erbjuda teknisk rådgivning, direkta åtgärder för en ökad effektivitet och  

säker produktion, on-site service inkl. fullt utrustad container vid större projekt eller underhållsstopp.

// DUNLOP HIFLEX - VÅRA AFFÄRSSEGMENT



Segment Eftermarknad 

Våra slutkunder når vi genom våra egna filialer, våra certifierade Service partners och övriga återförsäljare. 

Vi kan leverera din beställning direkt till er på angiven plats, s.k. mobil service, ni kan på förhand beställa och 

hämta upp hos oss, vi kan ställa ut en Container för ett större projekt fullt utrustad med maskiner för en komplett 

slangverkstad, med produkter som vi fyller på efter era behov. 

Kompetens, tillgänglighet och flexibilitet är viktiga ledord för oss när vi sätter upp vår organisation och erbjudande 

till att vara det mest attraktiva valet för er som kund. Det är långt mer än att bara leverera en reservdel när något 

gått sönder eller brustit. Service kan vara intelligent, när framförhållning, konditionsbaserat eller periodiskt underhåll 

vävs in. 

Med service vill vi erbjuda god teknisk kompetens och lösningar på era problem, implementera förebyggande 

underhåll för att minimera oplanerade driftstopp och därmed öka er lönsamhet. 

Vi erbjuder applikationsgenomgångar och ger förslag på att se över och ändra rutiner för maskinens serviceintervall 

eller erbjuder en översyn för att minska risk för läckage och förlänga produktens eller maskinens livslängd. 

Vi har ett komplett koncept för våra Service partners som har tillgång till bland annat butiksinredningar, verkstads-

utrustning, marknadsföring, utbildningar och ramavtalsleverantörer för kringprodukter, s.k. butiksprodukter.

// DUNLOP HIFLEX - VÅRA AFFÄRSSEGMENT

// SERVICE PARTNER
www.dunlophiflex.se

// HYDRAULSLANG  // INDUSTRISLANG



Dunlop Hiflex erbjuder marknaden ett unikt sortiment av egentillverkade hydraulslangar och kopplingar.

Sortimentet omfattar allt från standardslangar till slangar för tuffa förhållanden såsom extrem kyla, höga temperaturer, 

höga pulserande tryck eller där det krävs en nötningsbeständighet utöver det vanliga. Slangarna är tillverkade enligt 

gällande internationella standarder. Alla våra presskopplingar och hylsor är utvecklade och testade för att passa ihop,  

vilket garanterar hög driftsäkerhet och kvalitet. Vi erbjuder även ett komplett sortiment av termoplastslangar för 

applikationer med höga tryck. 

Vi har ett komplett sortiment av presskopplingar, adapters, snabbkopplingar och tillbehör och vi lagerför dem i de 

vanligaste gängtyperna som t.ex. BSP, DKO, JIC, ORFS och NPT. 

Våra egentillverkade presskopplingar, adapters och snabbkopplingar är ytbehandlade med patenterade Top Coat, 

vilket innebär att vi vida överträffar ISO-standarden gällande korrosionsmotstånd mot rödrost. Vår Top Coat har även 

bättre egenskaper än ZiNi ytbehandling.

// HYDRAULSLANG OCH KOPPLINGAR

• Rör 
• Klammer 
• Flänsar

• Hydraulslangar 
• Slanghylsor
• Snabbkopplingar

• Skärringskopplingar 
• Slangkopplingar 
• Adapter

• Kulventiler 
• Slangskydd 
• Tillbehör 



// INDUSTRISLANG OCH KOPPLINGAR

Vi tillverkar industrislangar för alla typer av applikationer, från den enklaste vattenslangen i PVC till högteknologiska 

gummislangar avsedda för offshore- och fiskeindustrin. Många av våra slangar är speciellt framtagna för krävande 

applikationer för transport av t ex kemikalier, oljor, betong, avfall, livsmedel och ånga. Vi kan även specialtillverka 

slangar i en mängd olika material och utföranden, utifrån kundens kravspecifikation.

 

Tillsammans med vårt breda sortiment av industrislangar erbjuder vi också ett kopplingssortiment som passar till de 

flesta applikationer. Kopplingarna finns bl.a. i syrafast stål, automatstål, brons, aducergods, aluminium, mässing och 

polypropylen. 

Vi guidar dig till rätt val av slang och koppling, beroende på er applikation.

• Handbyggda slangar
• Industrikopplingar 
• Adapters
• Snabbkopplingar 
• Flänsar

 

• PVC slangar
• Termoplastslangar 
• Gummislangar 
• Kompressorslangar för brunnsborrning 
• Slangar för byggvärme

• Svivlar
• Ventiler
• Slangsäkring
• Tillbehör



// SPECIALSLANGAR OCH SVETSADE METALLSLANGAR

Vi skräddarsyr, tillverkar och svetsar en bred flora av ledningssystem för vätskor och gaser där stora krav ställs på 

tålighet, säkerhet och hygien. 

Vi utvecklar och tillverkar bland annat metallslang, PTFE-slang och kompositslangar.

Vid vår produktionsanläggning i Halmstad svetsar vi och bygger specialslangar och metallslangar till många olika 
typer av applikationer med full spårbarhet och säkerhet, provtryckning och certifikat.

• Metallslangar
• PTFE slangar 
• Kompositslangar

• Kopplingar
• Adapters
• Snabbkopplingar

• Stålkompensatorer 
• Flänsar
• Pyrojacket



// HYDRAULIKKOMPONENTER & SYSTEMLÖSNINGAR

Vi levererar allt från enskilda komponenter till kompletta system för just ditt behov. 

Vi erbjuder teknisk konsultation, ritar upp och designar kundspecifika systemlösningar för bästa energieffektivitet, 

samt erbjuder byggnation och installation av hydrauliska system efter kundens önskemål.

Vi har ett stort urval av olika fabrikat och därmed flexibla för att kunna skapa en optimal lösning för dig som kund.

I våra egna fabriker i Italien tillverkar vi ventilblock som vi ritar och designar enligt era önskemål och bestyckar 

med de komponenter som passar just er applikation.

• Pumpar
• Motorer
• Flödesdelare 
• Cylindrar

• Industriventiler 
• Mobilventiler
• Patronventiler 
• Ventilblock

• Tankar 
• Tillbehör till tank
• Ackumulatorer
• Kylare

• Styrenheter
• Elektronik 
• Filter



// PNEUMATIK

För vissa applikationer lämpar sig tryckluft bättre än hydraulik för att utföra jobbet där behovet av kraft är mindre 

eller kravet på renlighet är större. Vi har ett av marknadens bredaste program av pneumatik för just dina behov. 

Förutom vårt standardprogram kan vi erbjuda ATEX klassade produkter, samt renrumsprodukter. Vårt cylinder- 

och ställdonsprogram omfattar både ISO- och VDMA profiler, samt bl a dragstångscylindrar, kompaktcylindrar, 

kolvstångslösa cylindrar och positionscylindrar. Ventilprogrammet omfattar bl a inlineventiler, magnetventiler och 

proportionalventiler.

Till detta har vi ett brett program av luftberedning och luftbehandling och allt kan du få i olika materialutföranden 

såsom mässing, rostfritt och kompositmaterial anpassat för just din applikation.

Kopplingssortimentet omfattar instickskopplingar, push-in, push-on, klämringskopplingar, snabbkopplingar, 

vakuumprodukter, säkerhetskopplingar för tryckluft och miniatyrkopplingar framtagna för bl a livsmedelsindustrin, 

fordonsindustrin och generell industri. 

Slangprogrammet omfattar PA, PUR, PE, PTFE i utföranden såsom multislang, spiralslang och tvillingsslang.

• Manöverdon 
• Slangar
• Kopplingar

• Ventiler
• Cylindrar 
• Ställdon

• FRL enheter
• Luftberedning 
• Luftbehandling

• Vakuumprodukter 
• Smörjprodukter
• Fordonsprodukter



// DUNLOP HIFLEX BUTIKS- OCH TILLBEHÖRSSORTIMENT

Vi har ett brett sortiment av kringprodukter som vi tecknat med strategiska ramavtalsleverantörer, allt från pressar, 

kapmaskiner, slangställ och övrig utrustning till er kompletta slangverkstad till oljor, adblue, lyft & last, lim & täta, 

smörjutrustning, handskar, spill-kit, absorbenter, torktrasor, buntband, pumpar, oljepåfyllare, smörjnipplar och olika 

sortimentslådor.

Till detta marknadsför vi och säljer ett av världens mest kända varumärken inom kraftverktyg, SPX Flow med Power 

Team och Bolting. Här erbjuder vi ett högkvalitativt sortiment av cylindrar, Posi Locks avdragare, kassettverktyg, 

hylsverktyg och bultsträckare för momentdragning och ett brett utbud av pumpar anpassande efter våra hydrauliska 

verktyg. 

Vi kan också erbjuda ett av marknadens mest avancerade produkt- och systemprogram inom tvättutrustning där vi 

skräddarsyr din lösning.   

Detta sortiment har vi fullt exponerat i våra egna filialer och erbjuder även våra Service partners och övriga 
återförsäljare för att nå slutkunderna med ett komplett attraktivt erbjudande.



// DUNLOP HIFLEX SVERIGE

Huvudkontor 
Seldonsvägen 2, Halmstad | +46 (0)101 14 44 00 | info@dunlophiflex.se

Borlänge
Godsvägen 2 
784 72 Borlänge
+46 (0)104-14 46 00
borlange@dunlophiflex.se 

Malmö 
Stenyxegatan 34
213 76 Malmö
+46 (0)104-14 45 00
malmo@dunlophiflex.se 

Växjö 
Mörners väg 108
352 46 Växjö
+46 (0)104-14 45 10
vaxjo@dunlophiflex.se

Göteborg 
Aröds Industriväg 62
417 05 Göteborg
+46 (0)104-14 45 40
goteborg@dunlophiflex.se 

Norrköping 
Exportgatan 13
602 28 Norrköping
+46 (0)104-14 45 70
norrkoping@dunlophiflex.se 

Örebro
Elementvägen 12
702 27 Örebro
+46 (0)104-14 45 50
orebro@dunlophiflex.se

Halmstad 
Seldonsvägen 2
302 62 Halmstad
+46 (0)104-14 44 04
halmstad@dunlophiflex.se

Stockholm
Bruttovägen 10
175 43 Järfälla Stockholm
+46 (0)104-14 45 80
stockholm@dunlophiflex.se 

Ljungby
Kungsgatan 70
341 32 Ljungby
+46 (0)104-14 45 20
ljungby@dunlophiflex.se 

Umeå 
Brännlandsvägen 56
905 92 Umeå
+46 (0)104-14 45 30
umea@dunlophiflex.se 
 



www.dunlophiflex.se


