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Experts in
Quick Couplings

A constant flow of solutions

Founded in 1960, Stucchi is today one of the main producers
of solutions for fluids connection and control.

Stucchi quick couplings, operating up to pressures of 700 bar, are designed 
and produced in Italy to cover a wide range of applications, thanks to the use 
of different materials, and the numerous sizes and configurations available.

See our website: 
stucchigroup.com



3

Mars 2021

Nästa nummer 
utkommer den 
28 maj

Foto på framsidan:
Hydac

17

6

Profilintervju med 

Torbjörn Lundberg som varit 

VD på SMC sedan 1991 

– Till att börja med handlade det 

mycket om att utveckla branschen 

från lite av ”garageteknik”, där 

man drog till med lite för stora 

dimensioner för att vara säker, till 

att få betydligt större precision i 

utveckling och produktion.

TIDSKRIFTEN FÖR HYDRAULIK, PNEUMATIK OCH ELEKTROMEKANIK
NR 1/2021
Pris 145:- (inkl. moms) 

www.fluid-scandinavia.se

Många steg i digitalisering

– Från digitisering till reellt värdeskapande

Tema – DIGITALISERING & AI

Du har väl inte missat att teckna 
på vårt månatliga e-postbaserade nyhetsbrev.

Görs på www.fluid-scandi
navia.se

Information  

Connectivity,  
commun i-

cation

Information  

Connectivity,  Connectivity,  Connectivity,  Connectivity,  Connectivity,  Connectivity,  Connectivity,  Connectivity,  
commun i-commun i-commun i-commun i-commun i-

cationcationcationcation

Automation of 
added value 

networks

Ledaren
Ylva Sjönell 5
Tema – DIGITALISERING & AI

Texter: Ylva Sjönell

Möjligheter och utmaningar 
med digitalisering 6
Överraskande stor 
samstämmighet i branschen 9
AI inom fluidindustrin 10
Behöver en långsiktig 
digital strategi 11
Våga vara nyfiken 
– nyckeln till framgång 13
Digitalt hydraulikaggregat 
– kompakt, tyst och energisnålt 15
Interoperabilitet 
– vikten av ett gemensamt språk 17
Kopplar sensorer 
direkt till molnet 22
Trådlös fältbussenhet 24
Okunskap ett av skälen 
till långsam digitalisering 25

Profilen: Torbjörn Lundberg 
En stark entreprenörsanda
Ylva Sjönell 19
Rätt anslutningar ger lastbilar 
en mängd fördelar
Christian Kuenstel, Eaton 27
Annonsörer i detta nummer  28
Branschregistret  29
Nytt från standardiseringen inom
hydraulik- och preumatikområdet 34
På Gång  34
Från redaktionen  34 För att nå fram till Industri 4.0 och de där 

hägrande autonoma processerna krävs att alla 
de olika typer av system som idag fungerar 
som isolerade öar kopplas ihop. För att 
åstadkomma det, interoperabilitet, måste man 
utveckla ett gemensamt ”språk” som gör att 
maskinerna förstår varandra, och dessutom 
säkerställa att varje maskin faktiskt tolkar den 
andra maskinen helt korrekt, varje gång. Det 
är en stor utmaning som professor Jerker 
Delsing har tagit sig an som projektledare 
för Arrowhead Tools, EU’s största projekt för 
lösningar inom automation och digitalisering 
för industrin. Han berättar om projektet och 
konstaterar glädjande nog att de absolut 
inte är ljusår från att faktiskt kunna nå fram till 
målet.

När digitalisering och AI införs inom allt fler 
områden tydliggörs både de utmaningar 
och möjligheter som det medför. Mattias 
Ljungdahl är väl insatt i digitaliseringen 
inom hydraulikbranschen och diskuterar 
vilka möjligheter och utmaningar han ser. 
En av de viktigaste förutsättningarna för ett 
väl fungerande system är insamlingen, och 
struktureringen, av data innan man sätter 
igång, något många missar. Han förklarar 
även att det är viktigt att förstå skillnaden 
mellan digitisering och digitalisering. 
Det senare innebär att man drar reell 
nytta av digitseringen och tar ett steg till i 
utvecklingen.

Innehåll

3

Både utmaningar och möjligheter

13
Elin Löfvendahl, som jobbar som 
projektledare för stora digitaliseringsprojekt 
på ABB Process Automation, konstaterar 
att det mycket sällan är tekniken som är 
problemet i de digitaliseringsprocesser som 
nu sker utan vi människor som är utmaningen. 
Det är ofta omfattande förändringsprocesser 
som måste till i organisationen, med nya 
arbetsrutiner, ny kompetens som måste till 
och mycket annat. Det gäller därför att våga 
tänka nytt, för att inte fortsätta i de gamla 
hjulspåren. Dessutom är det extra viktigt i den 
förändring som följer av digitalisering att sätta 
användaren i fokus på allvar, att tidigt ta in 
medarbetarna i processen.

Våga vara nyfiken 
– nyckeln till framgång

Avgörande att lösa interoperabiliteten
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Tillståndsövervakning av oljor
Enligt studier kan 80 procent av alla haverier upptäckas innan de sker
med online mätning av vätskan.
ARGO-HYTOS sensorer: 

› Beräknar åldringen av vätskan och varnar innan additiven   

 är utslitna.
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› Informerar om vattenhalt och partikelnivå.

› Larmar vid kritiska nivåer.

› Leder till färre driftstörningar och ökar livslängden.

› Molnlösning möjliggör fjärrövervakning av vätskan och

 serviceplanering efter behov.
Hydraulsystem, växellådor och andra produkter med oljor och estrar som 
kraftbärare eller smörjmedel är lämpliga att trendmäta med ARGO-HYTOS 
sensorer.
OPCOM FerroS trendmäter partiklar i vätskor som ej är homogena t.ex. 
växellådor och emulsioner.

APPLICATIONS

ARGO-HYTOS Nordic AB · Topplocksgatan 18 · 21241 Malmö · Sweden · info.se@argo-hytos.com · www.argo-hytos.com
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Under arbetet med detta nummer av tidningen 
har jag återigen insett hur lätt ett begrepp blir 

ett modeord som sedan används om mycket mer än 
vad som egentligen avses, den här gången gäller det 
digitalisering som behöver särskiljas från digitisering. 
Första gången jag stötte på motsvarande begrepps-
förvirring var då jag jobbade med forskning och inno-
vation, då var det begreppet innovation som snabbt 
blev hett och användes för allt från en idé för en ny 
lösning till en fullt utvecklad ny produkt eller tjänst 
som marknadsintroducerats. Själva begreppet inno-
vation innebär ju egentligen bara det sistnämnda, 
något som blir tydligt på engelska där de skiljer på 
”invention” och ”innovation”. När det gäller digita-
lisering behöver man på liknande sätt skilja på digiti-
sering, vilket innebär att man överför en analog eller 
fysisk produkt eller tjänst till en digital, och digitalise-
ring där man utnyttjar fördelarna med digitiseringen 
för att ta ytterligare ett steg i utvecklingen. Exempel-
vis är att skanna in en faktura bara digitsering, det är 
först när den skannade fakturan används i ett digitalt 
attestflöde som man kan tala om digitalisering, då 
man dragit nytta av den digitala möjligheten till att 
arbeta mer effektivt.

En annan sak jag blivit uppmärksam på under arbe-
tet med det här numret är det faktum att vi nuförtiden 
ofta använder mer avancerad teknik i hemmet och 
på fritiden än på jobbet. Tidigare var det ju tvärtom. 
Det innebär att vardagstekniken blivit en pådrivare av 

industrins utveckling. Min reflektion blir då att efter-
som vi i Sverige ligger så långt fram när det gäller 
teknikanvändning i vardagen så borde vi kunna ha ett 
försprång gentemot många andra även när det gäller 
den industriella utvecklingen eftersom många redan 
är mycket vana vid digitala verktyg. Dock verkar det 
vara så att det inom fluidsektorn går lite trögare än 
inom andra sektorer, något som framgår av flera av 
artiklarna.

Som i alla andra förändringsprocesser så är den 
största utmaningen inte att införa själva tekniken, utan 
det är hur man gör det. Dels behöver man ha en lång-
siktig strategi och inte bara kasta sig in i en digitali-
seringsprocess för att alla andra gör det. Och dels så 
blir begreppet ”användaren i centrum” betydligt vik-
tigare nu än tidigare, studier visar att om användarna 
tas med tidigt så blir digitaliseringsprocessen betyd-
ligt mer innovativ än om de inte kommer in förrän  på 
slutet.

Slutligen är jag verkligen imponerad av det jobb 
som professor Jerker Delsing vid Ltu och hans pro-
jektgrupp inom det stora EU-projektet Arrowhead 
Tools utför. De har till uppgift att ta sig an den stora 
utmaningen att ta fram ett ”gemensamt språk” för 
alla digitala system med målet att nå den fulla effek-
ten av Industri 4.0. Att han säger att de faktiskt är på 
väg att lösa det känns otroligt spännande.

Trevlig läsning!

Digitalisering eller digitisering

Ylva Sjönell
Chefredaktör

Ledaren

Fluid Scandinavia är och skall vara en mötesplats för att sprida information och nyheter om 
vad som händer och sker inom ämnesområdet Hydraulik, Pneumatik och Elektromekanik.

Som stödprenumerant kan du läsa Fluid Scandinavia var du  
än är eller varför inte läsa tre olika nummer samtidigt.
På hemsidan www.fluid-
scandinavia.se kan du läsa 
de senaste nyheterna från 
och kring Fluidbranschen.
Fluid Scandinavia bevakar vad som 
händer i fluidteknik branschen och 
presenterar fortlöpande nyheterna 
på hemsidan. 

Dessutom kommer du väl ihåg 
att som stödprenumerant på Fluid 
Scandinavia får du tillgång till den 
digitala versionen där Du kan läsa 

Fluid Scandinavia i en dator eller i 
en läsplatta. Du får även tillgång till 
en app som möjliggör för dej att läsa 
tidningen från mobiltelefonen. Allt 
detta får du tillgång till som stödpre-
numerant, utan extra kostnad.

För att ta del av detta  
erbjudande måste du maila  
till pren@agrenshuset.se  
och ange ditt kundnummer, 
namn och e-postadress. Du får då 
ett lösenord som gör att du kommer 
åt tidskriften via vår hemsida  
www.fluid-scandinavia.se

Teckna gärna en stödprenumeration på Fluid Scandinavia
Som vi hoppas att ni redan märkt har Fluid Scandinavia höjt 
ambitionsnivån i arbetet med tidningen. Vi vill därför påminna om 
möjligheten att ni går in som betalande stödprenumeranter till 
tidningen för att hjälpa oss i den satsningen.
Som stödprenumerant kan man välja att få både papperstidningen 
och tidningen i digitalt format, eller bara som digital tidning. 
För att bli stödprenumerant gå in under fliken Stödprenumerera på 
www.fluidscandinavia.se och fyll i era uppgifter.
Varmt tack!

– Vi strävar efter att bli en av de ledande globala systemleverantörerna inom hydraulik, samtidigt som vi är ett familjeägt företag.

Christian H. Kienzle VD och ägare av  ARGO-HYTOS world wide
TIDSKRIFTEN FÖR HYDRAULIK, PNEUMATIK OCH ELEKTROMEKANIK

Stor Större Störst  – Bauma 2016

Du har väl inte missat att teckna kostnadsfri prenumeration på vårt månatliga e-postbaserade nyhetsbrev.

Görs på www.fluid-scandinavia.se

NR 2/2016
Pris 120:- (inkl. moms)  

www.fluid-scandinavia.se

– Jag vill hävda att 
Oilmek leder den 

tekniska utvecklingen när 
det gäller frekvensstyrda 
hydraulsystem. Vårt nya 

Variussystem innebär ett 
helt nytt sätt att tänka 
och är ett teknikskifte 

inom industrin.
Conny Henriksson 

TIDSKRIFTEN FÖR HYDRAULIK, PNEUMATIK OCH ELEKTROMEKANIK

Med fluidtekniken i fokus

Du har väl inte missat att teckna kostnadsfri prenumeration på vårt månatliga e-postbaserade nyhetsbrev.
Görs på www.fluid-scandinavia.se

NR 1/2017
Pris 120:- (inkl. moms)  www.fluid-scandinavia.se
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Digitalisering och AI införs inom allt fler områden vilket 
tydliggör både de utmaningar och möjligheter det 
medför. En av de viktigaste förutsättningarna för ett väl 
fungerande system är insamlingen av data innan man 
sätter igång, något många missar.

Det konstaterar Mattias Ljungdahl, Manager Fluid Engineering & Ser-
vice på Hydac, som vi bett beskriva de möjligheter och utmaningar 
han ser i arbetet med digitalisering och AI inom hydraulikbranschen.

– Man har kommit olika långt inom olika områden. Generella över-
vakningssystem finns på många håll idag, däremot är det ännu inte så 
vanligt med övervakning specifikt av oljan i systemen, även om det 
kommer alltmer. Men det är enklare att övervaka temperatur och tryck 
i systemet än konditionen på oljan, det är en betydligt mer komplex 
process.

Han förklarar att det för oljan krävs mer av trendmätningar där man 
analyserar oljan kontinuerligt och noterar när avvikelser från normal-
prestandan blir för stor.

– Tidigare tog man oljeprov med jämna mellanrum och bytte olja 
schemalagt. Med sensorövervakning får man en mer kontinuerlig kon-
troll vilket ger mer data att analysera för att kunna identifiera utveck-
lingen över tid och bara behöva byta olja när det behövs.

En mer kontinuerlig kontroll behövs inte minst för biooljorna som blir 
allt vanligare, de är mer känsliga för exempelvis temperaturväxlingar, 
syre och vatteninnehåll.

Viktigt förstå skillnaden mellan  
digitisering och digitalisering
Mattias Ljungdahl vill framhålla betydelsen av att man faktiskt förstår 
vad digitalisering är.

– Att något är digitalt betyder inte att det är digitaliserat. Att skanna 
in en fakttura är att digitisera den fysiska fakturan, det är först när man 
även använder digitala verktyg för att ett attestflöde eller liknande som 
det handlar om digitalisering. 

Digitalisering är en nivå till från digitiseringen, själva användandet av 
data för att skapa nya arbetssätt. 

– Det är många som tror att bara för att de överför analoga proces-
ser till digitala så har man genomfört en digitalisering, men det krävs 
mer än så för det. Det handlar om att verkligen använda digital data 
och utveckla processen ytterligare jämfört med den analoga.

Datainsamling nödvändigt steg
Mattias Ljungdahl förklarar att just datainsamling är en grundförutsätt-
ning för att kunna jobba effektivt med ett digitalt system som även 
innehåller AI, där systemet själv kan göra analyser och dra slutsatser 
av sensordata.

– För att kunna använda "machine-learning” i sitt system måste man 
först under en längre tid samla in, registrera/dokumentera och analy-
sera data om avvikelser i systemet, det man kallar ”labeled data”. Det 
är den data som sedan kan användas av AI för att kunna börja dra egna 
slutsatser om nyinkomna data. 

Enligt honom finns det många fina planer ute på företagen som när 
de väl ska genomföras i verkligheten inte fungerar speciellt bra, just 
för att man missat det första och viktigaste steget i processen ”data-
insamlingen”.

– Samtidigt krävs mycket data för att kunna bygga ett effektivt digi-
talt system med hjälp av AI, vilket gör att det fungerar bäst med större 
system med mycket data. Men det finns vägar att gå som gör digi-
talisering ned hjälp av AI möjlig även för mindre system, och det är 
genom att använda det som kallas ”instruerad maskininlärning”, där 
man manuellt lär systemet att identifiera olika beteenden som den i 
senare lägen själv kan reagera på.

Utmaningar för digitalisering
En av de utmaningar han ser med att digitalisering är att det kan vara 
svårt att få tillgång till kundernas nätverk.

– För att kunna överföra data från övervakningssystemen behö-
ver man en uppkoppling och kunderna tillåter sällan att man använ-
der deras egna nätverk, vilket ställer till problem naturligtvis. Därför 
utvecklas nu olika enheter som ska skapa en uppkoppling mot 4G och 
5G, som en vanlig mobiltelefon. På det sättet kan man passera kunder-
nas interna nätverk och ändå få ut sina data.
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Forts. på sid 8

Tema – DIGITALISERING & AI

Möjligheter och utmaningar 
med digitalisering

Mattias Ljungdahl



WE ARE ATOS, THE SMART ELECTROHYDRAULICS

Smart Electrohydraulics is our response to the everchanging market, a mission we pursue thanks 

to a team of specialists working with great passion and operating in more than 80 countries,

with a unique approach in which every process is analyzed and optimized:

from research to design, from production to delivery, up to after-sales service.

www.atos.com
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En annan utmaning är att kunderna ibland kan vara ovilliga att dela 
med sig av data till andra system.

– De vill inte att data från deras maskiner ska lagras någon annan-
stans, vilket kan vara förståeligt. Men som jag ser det är riskerna med 
det mycket små. Dock finns en möjlighet att använda anony-
miserade data och VPN. All data får ett id-nummer som 
skickas iväg och som sedan tolkas då det når fram till 
rätt mottagare över en säker VPN anslutning. På 
det sättet kan inte data hamna i fel händer.

Under 2021 kommer det komma nya 
direktiv i en ISO-standard för datasäker-
het med mer krav på bland annat mer 
riskmanagement.

– Därför tycker jag att man bör 
börja använda anonymiserade 
data redan från början, även 
om riskerna med öppna data-
överföringar är små.

Ett tredje potentiellt pro-
blem är om man inte har 
tillgång till uppkoppling 
alls, i en källarlokal eller 
liknande.

– Men då finns möjlig-
heter att samla in data 
lokalt och sedan regel-
bundet föra över den 
manuellt för att få liknan-
de övervakning. 

Fördelar med 
digitalisering
Redan idag finns många 
fördelar med ett digitali-
serat hydraul system, inte 
minst alla hållbarhetsvinster 
med att inte behöva byta 
olja/filter för ofta, kunna jobba 
med förebyggande underhåll för 
längre livslängd på systemen och 
mycket annat. 

– Ekonomiskt vinner man genom att 
undvika akutstopp i produktionen och få 
en längre livslängd på systemen. Eller att då 
man hyr ut exempelvis en utrustning som tar 
bort vatten/smuts ur oljan så behöver vi inte skicka 
dit en servicekille för att hålla koll på förloppet utan kan 
digitalt se när allt vatten/smuts försvunnit ur systemet och 
kunden kan flytta utrustningen till en annan maskin.

Även ur energieffektiviseringsperspektiv bidrar digitaliseringen på 
många sätt, exempelvis genom att ha koll på hur ofta maskinen går 
eller står stilla.

– Jag vet ett företag som ökade effektiviteten i produktionen med 
åtta procent bara genom att de fick koll på när maskinerna stod stilla 
och kunde öka användningen av maskinerna. Man kan även identifiera 
energitoppar under produktionen och förlägga sådana moment till 
tider då elpriserna är lägre än under dagtid.

Ser många nya möjligheter i framtiden
Mattias Ljungdahl har dock större visioner inför framtiden för vad digi-
taliseringen kan bidra med, som ännu inte är realiserbara. 

– Jag hoppas att vi snart kan koppla ihop flera olika system som 
idag fungerar separat, som övervakningssystemet, underhållssyste-
met och inköpssystemet. Då skulle exempelvis en order kunna läggas 

om nytt filter i inköpssystemet när övervakningssystemet noterar att 
filtret snart behöver bytas.

Det innebär inte att systemen ska integreras, utan bara att de ska 
kunna börja tala med varandra i högre utsträckning.

– Men då måste vi först se till att alla system talar samma språk, eller 
att det kan tolkas mellan dem. Först då kan vi börja se de verkliga vin-
sterna av digitaliseringen, avslutar Mattias Ljungdahl.

Ylva Sjönell
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Läs mer  
på ith.se

ÖKA DIN KUNSKAPÖKA DIN KUNSKAP
Ligg i framkant, öka kompetensen 

• Grundkurs
• Proportionalteknik
• Underhållsteknik
• Konstruktionsdimensionering
• Montageteknik
• Hydrauliksäkerhet, renhet
• 3 Terminer Hydraulsystem-

tekniker

ITH kursprogram 

• 20 Web-baserad kurser
• 1,5 Termin Hydraultekniker
• 2 Terminer Provtekniker

ITH Distansprogram

Vi erbjuder även komponent- och sys-
temprovning, utredning, beräkning och 
simulering samt olje- och komponentren-
hetsanalys. 

Våra utbildningar och kurser går att läsa hos oss, webbaserat eller 
hos kund. Kolla ith.se/utbildning för aktuell information och hela 

ITH, institutet för tillämpad hydraulik
0660-798 50, ith@ith.se
Sörbyvägen 1, 891 61 Örnsköldsvik

Överraskande stor 
samstämmighet i branschen

SFMA har under hösten följt upp den studie de gjorde 
2020, AI och digitalisering i fluida system, med en 
behovsinventering i branschen. Intervjuerna gav en 
oväntat enig bild, bland både mindre och större 
företag – AI och digitalisering är ett måste.

De som genomfört både den första studien, som finns sammanfat-
tad på nästa sida, och behovsinventeringen är SFMA’s ordförande 
Björn Löfgren och Kari Gustafsson, verksam inom AI och digitalisering 
i industrin och i styrelsen för Uppsala Universitets civilingenjörsutbild-
ning. Den sistnämnda var även delaktig i det projekt som under en tre-
årsperiod fram till 2016 utvecklade branschens första, gemensamma, 
strategiska forsknings- och innovationsplan, Innovativ Grön Hydraulik.

– Det är i jämförelse med arbetet med Grön Hydraulik som jag mär-
ker en förändring i branschen. Denna gång är det en betydligt större 
samstämmighet och medvetenhet om att AI och digitalisering defini-
tivt är något man behöver ta tag i, berättar Kari Gustafsson, konsult 
inom affärer och innovation.

Revolutionerande tekniksprång
Det som skiljer från projektet kring Grön hydraulik är att AI och digita-
lisering innebär en betydligt mer revolutionerande omställning, vilket i 
sig gör den stora samstämmigheten ännu mer överraskande.

– Digitaliseringen och AI kan jämföras med upptäckten av ångmaski-
nen, som inte bara fick konsekvenser för industrin utan för hela sam-
hället med infrastruktur, arbetsliv, urbanisering och mycket annat. På 
samma sätt kommer AI och digitalisering påverka hela samhället.

En av de faktorer som driver utvecklingen är att det nu blivit så ”bil-
ligt” och lätt tillgängligt med data av olika slag, både beträffande 
generering av data som dess infrastruktur och att det finns tillgång till 
en ofantlig mängd data som kan tolkas och nyttiggöras.

– Det innebär att det inte är tekniken som är en begränsande faktor 
längre, utan det är vi människor som utgör utmaningen för det nya 
tekniksprånget, konstaterar Kari Gustafsson.

50 företag intervjuades
Behovsinventeringen gjordes genom ett 60-tal intervjuer med perso-
ner på 50 olika företag som representerade de olika sektorerna inom 
fluidbranschen. 

– Personerna som intervjuades var i ledande ställning i företagen 
som säljchefer, VD, FoU-chefer eller företagens representanter i SFMA.

Många företag ansåg att ”elektrifiering” är det prioriterade inom 
sektorn just nu men AI kommer snabbt. Även hållbarhet lyfts fram som 
en allt viktigare fråga, såväl som cybersäkerhet. 

– Att det råder en så stor enighet i synen på AI och digitalisering är 
bra, för det är en rejäl utmaning för fluidbranschen att ta sig an detta 
nu. Traditionellt sätt har fluidindustrin varit lite konservativ, varit van 
att skynda långsamt av olika skäl, men nu behöver tempot definitivt 
höjas. Dessutom måste företagen börja samarbeta på ett annat sätt än 
de gjort tidigare då de ofta ansett att de sköter sig bäst själva.

Behöver bli mer proaktiva
De sektorer som kommit längst inom fluidbranschen är den mobila 
och den marina sidan, industriprocesserna har hamnat lite efter, men 
är på väg att komma ikapp nu.

– Det vi noterade under intervjuerna var att även om alla verkar vara 
motiverade att komma igång med digitalisering så finns en tröghet i 

att komma igång, vilket kan bero på att utvecklingen går så snabbt. 
De blir översköljda av nyheter hela tiden och det kan därför vara svårt 
att veta var de ska börja.

Kari Gustafssons råd till företagen är att börja agera betydligt mer 
proaktivt.

– De måste våga ta sig an den nya tekniken, bygga kunskap och kom-
petens, starta FoU-projekt, ta fram prototyper och starta testbäddar, och 
de måste göra det gemensamt. I den här snabba utvecklingen gäller inte 
den gamla devisen att ensam är stark, här är det tvärtom. Man måste gå 
samman och komplettera varandras kompetenser för att lyckas.

Nödvändigt att branschen agerar gemensamt
Björn Löfgren, som har ansvaret för både studien och behovsinvente-
ringen från SFMA’s sida, ser en viktig skillnad från arbetet med Inno-
vativ Grön Hydraulik.

– Då var grön teknik redan etablerad på marknaden sedan länge, 
medan vi med AI och digitalisering bara är i början av ett helt nytt 
utvecklingsfält. Därför finns det betydligt mer tillgänglig finansiering 
för testbäddar, utvecklingsprojekt m.m., finansiering som är betyd-
ligt mer tillgänglig om vi arbetar gemensamt i branschen och kopplar 
samman våra olika styrkor, avslutar han.

Ylva Sjönell
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AI inom fluidindustrin
SFMA tog under våren 2020 fram 
en rapport där de analyserat vad 
AI kan ge den fluida industrin. 
Syftet med rapporten var att påvisa 
den stora betydelse som artificiell 
intelligens kommer att medföra för 
svensk fluidindustri och lyfta fram 
de kommersiella möjligheter som 
nu snabbt växer fram genom att 
exploatera AI-teknologin. 

Nedan sammanfattas några viktiga delar ur 
rapporten:

Vad är AI?
Med Artificiell Intelligens (AI) menas förmå-
gan hos datorprogram och robotar att efter-
likna människors och andra djurs naturliga 
intelligens, främst kognitiva funktioner såsom 
förmåga att lära sig saker av tidigare erfaren-
heter, förstå naturligt språk, lösa problem, 
planera en sekvens av handlingar och att 
generalisera. 

Viktiga begrepp inom AI är:
Artificiell Intelligens (AI): Rapporten använ-
der det här som ett begrepp för intelligent, 
mänsklig, inlärningsförmåga. 
Maskininlärning: Maskininlärning använder 
en tränande och lärande process för att skapa 
nya bättre AI algoritmer baserade på struktu-
rerade data. 
Djupinlärning: Det är en del av maskinin-
lärning där nya algoritmer skapas liknande 
maskininlärning, men där dessa algoritmer 
sker på flera nivåer. 
Big Data: En samling av data från t e x maski-
ner och produkter om dess tillstånd, funktion 
och prestanda. Ofta data i dess obearbetade 
tillstånd som kräver AI mjukvara för att extra-
hera dess kundnytta. 
Internet of Things (IoT): Ett samlingsnamn 
för enheter som är självständigt uppkopplade 
mot internet utan mänsklig- eller datorinter-
aktion och som kan samla in mängder av data 
för vidare databehandling, eller styras från 
internet utnyttjandes sensorer och aktuatorer.

AI i ett svenskt sammanhang
Svensk industri, och EU:s också för den delen, 
arbetar intensivt med att ta igen det för-
språng som USA och Kina har fått med sina 
omfattande FoU-satsningar och företag som 
underleverantörer av AI-infrastruktur som 
tidigt gjorde stora teknikinvesteringar i tekno-
login. Fordonsindustrin följt av Process- och 

Telekomindustrin ligger längst fram bland alla 
industrisektorer i Sverige och flera långtgåen-
de satsningar inom AI pågår i dessa sektorer.

Ny kompetens avgörande
En av de viktigaste förutsättningar för den 
fortsatta AI-utvecklingen är tillgång till AI-
experter och dataingenjörer. Sverige ligger 
flera år efter USA och Kina i AI-racet men med 
flera stora publika satsningar, av bland annat 
Wallenberg, försöker Sverige bygga upp den 
AI-kompetens som svensk industri nu snabbt 
behöver. För de små och medelstora företa-
gen kommer tillgången till AI- och datakom-
petens bli en stor utmaning. 

Affärsmässiga fördelar värda pengar 
AI i industriella värdekedjor kan ge betydan-
de vinster och bidra till minskad affärsrisk. 
Industritillämpningar av AI kan indelas i föl-
jande områden: övervakning, optimering och 
kontroll. 
Övervakning – av prestanda hos system och 
processer och ge värdefull information om 
status och prediktera feltillstånd. Med maskin-
lärning kan AI lära sig förstå och prediktera 
ett systems beteende under olika betingelser. 
AI kan ge följande vinster: ökad kvalité, mins-
kade stillestånd, effektivare lagerhållning och 
minskade risker. 
Optimering – AI-system för planering och 
beslutsstöd i industriella kontrollsystem är 
mer omfattande AI än vid övervakning. AI kan 
ge följande vinster: större effektivitet, bättre 
utnyttjande, ökat utfall, och bättre produkt-
lösningar. 
Kontroll – Med AI i olika kontrollsystem kan 
AI:s fulla potential utnyttjas och ge betydan-
de vinster. AI kan ge följande vinster: ökad 
produktion och produktivitet, lägre kostnader 
och minskad förbrukning och spill.

AI i fluida system 
Att utveckla och producera fluidsystem i 
många industriprodukter har krävt förhållan-
devis stora investeringar. Att göra modifie-
ringar eller större förändringar i dessa system 
kan därför vara kostsamt vilket gjort att det 
har utvecklats en stor grad av konservatism 
beträffande införandet av ny teknologi till 
fluida system, en konservatism som märks i 
hela den globala fluidsektorn. Digitala fluida 
komponenter är ett typexempel på en tekno-
logi som ännu inte funnit sina stora industri-
applikationer trots sin stora potential. Denna 
konservatism har inneburit att införandet av 
AI inom fluidindustrin ligger efter flera andra 
industrisektorer.

Det innebär att det finns få fall av faktiska 
produkter eller system på fluidmarknaden 
som bygger på AI. De sista fem åren har dock 
en strid ström av applikationer av AI och neu-
rala nätverk i olika fluida systemtillämpningar 
publicerats. 

I Tyskland har Institutet för Mobila Maskiner 
(Mobima) vid Karlsruher Institut für Technolo-
gie13 beskrivit hur artificiella neurala nätverk 
kan appliceras i skogsmaskinkranar för att på 
ett dynamiskt sätt bestämma virkesvikten i 
upplockat virke hos en skotare utan att app-
licera en extern våg på kranen. Med hjälp av 
ett artificiellt neuralt nätverk som baseras på 
trycket i cylindrarna på kranen, längden på 
kranarmarna, ackumulatortryck, pumptryck, 
ventiltryck och CAN-tryckgivare samt tempe-
raturgivare, uppnås ett mätfel på mindre än 
1,2 procent för en fullt lastad skotare.

Strategiska komponenter  
inför fortsättningen
AI som en möjliggörare för både effektivise-
ring av verksamheten och exploatering av nya 
affärsmöjligheter inom svensk fluidindustri är 
en reell faktor att räkna med. AI skiljer sig från 
tidigare tekniksprång i industriutvecklingen 
med att den är mer disruptiv och att AI går 
att skala upp snabbare än vad tidigare vad 
möjligt.

Rapporten föreslår ett par strategiska kom-
ponenter som blir viktiga och där SFMA kan 
bidra med att stärka utvecklingen av AI inom 
fluidindustrin.

•  Ett utbildningspaket kring AI för SFMA’s 
medlemsföretag

•  Etablera en testbädd för SFMA’s medlem-
mar kring några basala AI-applikationer 
som lär, inspirerar och knyter nätverk

•  Utveckla projektstödsinsatser från SFMA till 
medlemsföretagen för att stötta i sökandet 
efter nationell och regional finansiering för 
utvecklingsprojekt inom AI och digitalise-
ring

Ylva Sjönell



11

FLUID SCANDINAVIA

När allt fler börjar jobba med digita-
lisering är det lätt hänt att dras med 
och inleda sin egen digitalisering 
utan att egentligen ha tänkt igenom 
vad man ska ha dem till, vad man på 
sikt vill uppnå och framför allt hur 
man har tänkt sig att allt ska fungera 
i framtiden med övrig drift.

Det konstaterar Mikael Ankerfors som arbetar 
med digital affärsutveckling och ansvarar för 
det digitala erbjudandet som konsultföreta-
get AFRY erbjuder sina kunder inom process-
industrin.

– Det kan vara lockande att investera i ett 
nytt digitalt system som löser ett visst pro-
blem, men om allt annat i företaget fortsätter 
som innan så kommer det systemet inte bidra 
med speciellt mycket nytt. Att inleda en digita-
liseringsprocess måste alltså kombineras med 
att inleda ett förändringsarbete i hela företa-
get då det kommer krävas nya kompetenser, Forts. på nästa sida

Behöver en långsiktig digital strategi

Mikael Ankerfors.

 Projekterar 

 Tillverkar 

 Installerar 

Industrihydrauliks målsättning är att vara en tillförlitlig och 
kunnig systemleverantör med hög tillgänglighet.

www.industrihydraulik.seArboga - Eskilstuna – Västerås - Östhammar 

Turbinreglering vattenkraft 

Från idé till installerat färdigt system
Tillverkning i egen verkstad
Försäljning och lager i fyra butiker med  
produktkatalog på nätet
eline.industrihydraulik.se
Från idé till färdigt block i stål eller aluminium 
Komplett rörinstallation inkl. idrifttagning

Konstruktion och tillverkning av hydraulik till 
vattenkraftsturbiner, rörliga broar och pressar 

Hydrauliksystem:       
Hydraulikaggregat: 
Komponenter:

E-handel:
Ventilblockslösning:
Installation:

Specialitet:

Hydraulik öppningsbar bro Presshydraulik

Service och installation
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Forts. från föregående sida

nya arbetsrutiner och mycket annat som behö-
ver finnas på plats för att man ska kunna dra 
nytta av digitaliseringen, förklarar han.

Jämför med automationen
I arbetet mot Industri 4.0, som industriell 
digitalisering ofta benämns, utvecklas en rad 
nya digitala verktyg som kommer kunna lösa 
många gamla problem, nya möjligheter öpp-
nas som man inte tidigare haft.

– Man kan jämföra med det tekniksprång 
som togs i samband med automationen, det 
är samma sits nu men med andra verktyg. Den 
stora skillnaden denna gång ligger i att vi idag 
har tillgång till så mycket mer information som 
man kommer kunna dra nytta av med de nya 
digitala verktygen, men då måste man först ha 
koll på dels vilken information/data man fak-
tiskt har och därefter tänka igenom vad man 
vill använda all den informationen till.

AFRYs erfarenheter från många projekt de 
drivit med olika kunder är att olika industrier 
har olika saker som är prioriterade. För vissa 
är produktionseffektivitet allt, medan det 
för andra är viktigare med energibesparing 
samtidigt som kvalitet är absolut viktigast för 
vissa. 

– Oavsett vilken sak som är viktigast så bör-
jar allt med att få tillgång till informationen. 
Vad som informationen används till blir ofta 
olika mellan industrier och mellan kunder. 
Alla måste göra den första resan själv och 
handlar om att verkligen tänka igenom vad 
man faktiskt vill åstadkomma med den digi-
tala förändringen.

Behöver ta ett helhetsgrepp
Ett annat fel han ser att många gör är att de 
inför ett nytt system inom en del av verksam-
heten utan att ha tänkt igenom hur det nya 
systemet fullt ut ska fungera med övriga sys-
tem både nu och i framtiden.

– Ett företag kan ta in ett nytt system i taget 
utan att tänka på hur de ska fungera på lång 
sikt och vad de ska lösa i framtiden. Till slut 
sitter man med en massa olika nya system 
som var och en av dem kräver nya arbetsruti-
ner och kompetenser och ska uppdateras, vil-
ket gör det otroligt svårhanterligt. Dessutom 
är det inte alls säkert att alla de nya systemen 
faktiskt behövs utan man har dragits med av 
den allmänna digitaliseringstrenden och inte 
velat hamna på efterkälken.

Ett gott råd som Mikael Anderfors ofta ger 
till sina kunder är att verkligen fundera ige-
nom hur man vill att verksamheten ska se ut 
i framtiden.

– Det handlar om att sätta målsnöret lite 
längre bort än att bara införa en ny digital 
process. Det krävs ett mer långsiktigt mål och 
att fundera igenom vilken strategi som är klo-
kast för att nå det mer framtida målet. Man 
behöver ta fram en roadmap som leder fram-
åt. Detta bör ses som en investering eftersom 

den kommer leda till sänkta kostnader för den 
digitala transformationen

Problemet med en roadmap är att många 
företag, i alla fall de lite större, redan har det-
ta. Till och med flera.

– I stora företag finns ofta flera system- och 
processägare. Det kan exempelvis vara IT, 
produktionen, projekt och underhåll och som 
alla ansvarar för sina system och roadmaps.

Traditionellt är detta i praktiken som enskil-
da öar i verksamheten, med begränsad kopp-
ling sinsemellan. Men för att kunna dra nytta 
av digitaliseringen och de nya möjligheterna 
framöver så måste fler och fler system integre-
ras också mellan de organisatoriska ägarna. 

– Det kan till exempel gälla anläggnings-
databas med underhållssystem. Det är här 
helhetsgreppet och långsiktigheten kommer 
in, utan att tänka en bit längre fram kommer 
de isolerade öarna fortsätta att flyta runt var 
och en för sig och bli allt svårare att hantera ju 
mer komplex världen blir.

Idag jobbar en del större företag med att få 
en mer holistisk syn på ALLA system, men det 
är långt ifrån alla som gör det och något som 
även mindre företag behöver tänka igenom 
för att kunna dra riktig nytta av nya digitala 
verktyg.

Utan ett genomtänkt 
förändringsarbete svårt att lyckas
Han ser även att det ofta finns en övertro på 
att ett enskilt digitalt system ska lösa proble-
men utan att man behöver förändra något i 
övrigt.

– Det är en utmaning för företag. Nya verk-
tyg skapar nya möjligheter men kräver ofta 
ett förändringsarbete i organisationen för 
att man ska få alla de positiva resultat man 
önskar. Det krävs ofta att medarbetarna tas 
med i det arbetet då det ofta handlar om nya 
arbetsrutiner, nya sätt att planera och även ny 
kunskap som antingen befintlig personal kan 
lära sig eller kräver att ny kompetens tas in.

Det Industri 4.0 ofta handlar om, enligt 
Mikael Ankerfors, är olika sätt att öka effektivi-
teten för att bli mer konkurrenskraftig. 

– Arbetet med effektivitet i industrin är 
djupt rotat. Med de nya teknologierna skapas 
nya möjligheter att ta detta arbete ett stort 
steg framåt. Idag handlar det även om att 
kunna dra nytta av nya verktyg som AI, mach-

ine learning, IoT, 5G, prediktivt underhåll 
och mycket annat. Med hjälp av AI kommer 
till exempel modeller kunna byggas som kan 
analysera stora mängder data som hjälper till 
att skapa både mer effektiva och mer hållbara 
produktionsprocesser.

En titt i kristallkulan
När han ser framåt så ser han flera troliga 
trender inom digitaliseringen.

– Jag tror bland annat att det kommer ska-
pas nya ekosystem av nya aktörer som kan 
jobba med AI-modeller, digitala plattformar 
och annat för industrin. När det gäller tekni-
ker som AI kommer det att gå dagens spän-
nande hokus-pokus till att bli industriell stan-
dard, vilket kommer betyda krav på stabilitet 
och standarder. 

Han ser redan idag hur större företag börjar 
bygga upp sin kompetens inom dataanalys 
men också då en av nyckelkompetenserna i 
digitaliseringsprocesserna framöver kommer 
vara att strukturera och analysera data.

– Man ska också vara medveten om att 
utvecklingen går väldigt snabbt framåt nu. En 
studie som gjordes nyligen konstaterade att 
marknaden för investeringar för Industri 4.0 
kommer globalt växa med nästan 40 procent 
per år framöver. Det kan man jämföra med 
tillväxten i ett bra industrisegment som växer 
kanske 1–4 procent per år.

Andra studier visar att investeringarna i 
dataanalys kommer växa med uppåt 11 pro-
cent per år. 

– Vi ser en stor potential i att samordna, 
vidareutveckla och skala upp digitala lösning-
ar för att hjälpa våra kunder att accelerera 
sina digitaliseringsresor. Därför startar vi nu 
en helt ny enhet och utvecklingsorganisation 
när det kommer till vårt digitala erbjudande. 
Enheten kommer inledningsvis bestå av 200 
medarbetare som, tillsammans med AFRYs 
övriga 2000 digitaliseringsexperter, arbetar 
med att skapa värde inom befintliga kundpro-
jekt genom att kombinera vår digitala exper-
tis med vår djupa branschkunskap, berättar 
Mikael Ankerfors vidare.

Målet är att 20 procent av AFRYs totala 
omsättning om 5 år ska komma fråndigitala 
tjänster och lösningar.

Ylva Sjönell
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Bland de vanligaste felen 
många gör när de drar igång 
ett förändringsprojekt, som 
digitalisering, är att de fortsätter 
i gamla tankemönster. Ska man 
lyckas med förändring måste man 
våga tänka nytt, vara nyfiken och 
titta åt ett annat håll än det man 
brukar.

Det konstaterar Elin Löfvendahl, Lead Project 
Manager på ABB Process Automation med 
ansvar för bland annat digitaliseringsprojekt.

– Jag driver många projekt inom gruv-
näringen, många med fokus mot förebyggan-
de underhåll på distans. Det jag ofta slås av 
är att många drar sig för att komma igång då 
de tror att det är väldigt komplicerat, men det 
är det egentligen inte. Har man bara bestämt 
sig för vad man vill uppnå med förändringen 
och varför så är det bara att sätta igång och ta 
ett steg i taget.

Men det är kanske just det som är proble-
met, att faktiskt ta sig tid och grundligt gå 
igenom vad det är man vill och behöver göra.

– Det är lätt att stoppa in ny teknik både 
här och där, men har man missat varför man 
vill göra det, vad man vill uppnå, så blir nog 
vinsterna inte så stora som man tror, förklarar 
hon vidare.

Användarna i fokus – nu viktigare  
än någonsin
En av de viktigaste erfarenheterna hon fått 
under de sex år hon jobbat med digitali-
seringsprojekt inom processindustrin är att 
många fokuserar för mycket på tekniken och 
glömmer bort organisationen.

– Min erfarenhet är att tekniken är en sak, 
och det är ofta den lätta delen, men när det 
handlar om nya lösningar är det oftast vi 
människor som är utmaningen. Det är mycket 

viktigt att tidigt få med användarna i utveck-
lingsprocessen.  

Under många projekt har hon noterat att 
när användarna involveras tidigt, och är med 
och utformar kravspecifikationen för den nya 
lösningen, så blir lösningen betydligt mer 
innovativ.

– Det gäller att ta in folk från olika roller i 
den process man vill förändra för att nå lös-
ningar som fungerar bäst. Där har vi mycket 
att lära från de som utvecklar appar för våra 
smarta telefoner, de har tidigt lärt sig vikten 
av att sätta användarna i fokus för att utveckla 
appar som uppskattas av användarna och 
därmed även säljer bättre.

Avancerad vardagsteknik  
ställer krav på industrin.
Elin Löfvendahl konstaterar att det även mer 
generellt finns mycket för industrin att lära av 
teknikutvecklingen för våra vardagsbehov.

– Tidigare användes den nyaste tekniken 
alltid i industrin och på jobbet, nu för tiden 
är vi i många fall mer digitala hemma. Det 
gör att industrin utmanas att hålla jämna steg 
i teknikutvecklingen, men det skapar även 
möjligheter då de anställda är så teknikvana 
från fritiden att man kan införa ny teknik rela-
tivt snabbt även på jobbet.

Hon ser också att då teknikutvecklingen nu 
går så snabbt, och sker på så bred front, så 

Forts. på nästa sida

Våga vara nyfiken 
– nyckeln till framgång

Tema – DIGITALISERING & AI
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Elin Löfvendahl.

Underhållsarbete på distans.
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måste man börja samverka mer mellan före-
tag som sitter på olika kompetenser.

– Ensam är definitivt inte stark nu då digitali-
seringen går så snabbt. Vi ser en trend att före-
tag går ihop i allianser för att ta fram nya lös-
ningar tillsammans med kunden, där de olika 
företagen står för sina respektive kompeten-
ser. Ingen kan kunna allt, det är bara att inse.

Fyra steg i ett digitaliseringsprojekt
När hon inleder ett nytt digitaliseringsprojekt 
med en kund har hon ofta dessa 4 processteg 
i bakhuvudet.

1. Visibility 
2. Transparency 
3. Predictive capacity
4. Adaptability

Våra styrenheter och grafi ska programvara förenklar och förbättrar 
komplicerad rörelsestyrning med hög prestanda, fl exibilitet och 
kommunikationsprotokoll för krävande industriell hydraulik.

1-32 axlar synkroniserad styrning av rörelse, hastighet, tryck, och 
kraft. Hastighet i hundratals mm/s. Precision i mikrometer.
Kom igång på minuter.

Revolutionera er industriella elektro-
hydrauliska rörelsestyrning via 
www.deltamotion.com/se

Snabb, exakt, enkel, och elegant.

Hydraulisk Motion Control 4.0  
Delta RMC75 
1-2 axlar

Delta RMC150 
upp till 8 axlar

Delta RMC200  
upp till 32 axlar 

Tema – DIGITALISERING & AI
De tre första stegen är det många företag 

som är bekväma med och där finns det kom-
petens och teknik i dagsläget. Det fjärde ste-
get, Adaptability, handlar om att få ett helt 
autonomt system.

– Det är det som är slutmålet med digitali-
seringen just nu, att få system som kan själv-
justeras, exempelvis inställningar som auto-
matiskt kan anpassa sig till nya förhållanden. 
Och inom vissa segment och branscher är 
detta fullt möjligt idag!

Från tidsbaserat underhåll  
till tillståndsbaserat
Många av de projekt hon jobbar med inom 
gruvnäringen handlar om att skapa förebyg-
gande underhållssystem som kan skötas på 
distans.

– Ett exempel som jag jobbar med är under-
håll av de gruvspel som fraktar upp malm från 
gruvan. De bygger på en avancerad teknik 
där många delar samverkar med, och där ett 
akutstopp kostar mycket pengar. Där bygger 
vi system som gör att vi kan följa komponen-
ternas prestanda i realtid och visualisera tren-
der på ett enkelt sätt. 

Genom övervakningen så vet de när en 
komponent är på väg att ta slut och då kan 
de byta den vid nästa planerade underhålls-
stopp. 

– Det innebär både en ökad säkerhet för 
personalen och en besparing av resurser. 
Inom många industrier används intervall-
baserat underhåll, alltså att man byter kom-
ponenter efter ett definierat tidsschema, men 
med denna typ av övervakning möjliggör vi 
tillståndsbaserat underhåll, vilket innebär att 
vi byter ut delar först när prestandan börjar 
gå ner. 

Övervakningssystemen ökar även produk-
tionseffektiviteten då de kan mäta cykeltider-
na på spelen.

– Att se att cykeltiderna börjar dra i väg 
med ett antal sekunder är inget som det 
mänskliga ögat kan uppfatta, men sensorerna 
märker av det så cykeltiderna kan justeras. Ett 
antal sekunder längre cykeltider kan på ett år 
kosta mycket. Så genom att tidigt kunna se 
detta och då justera cykeltiderna innebär ofta 
en stor vinst. 

Har bara skrapat på isbergets topp
Elin Löfvendahl tror att vi bara sett toppen av 
isberget när det gäller de fördelar vi kan vinna 
med digitaliseringen av industrin.

– Det finns så många områden där vi kan 
dra nytta av digitaliseringen, dels det vi kan 
se redan nu som optimering av utnyttjande-
grad, energieffektivisering och mycket annat. 
Men jag tror det finns vinster vi idag inte ens 
kan tänka oss som kommer framöver då vi på 
allvar kan börja jobba med helt autonoma 
system och till fullo kan dra nytta av olika tek-
niker såsom Machine Learning (ML) och Artifi-
ciell Intelligens (AI).

Ylva Sjönell

Det första, och viktigaste, är att man tänker 
igenom grundligt vad det är man vill uppnå 
med förändringen. 

– Att inför nya tekniska lösningar bara för att 
andra gör det är inte en bra idé. Det gäller att 
bestämma sig för av vilket/vilka skäl man vill 
genomföra förändringen. Är det att öka effek-
tiviteten, att utvecklas mer hållbart, att spara 
pengar eller vad?

När målet väl är satt gäller det att bestäm-
ma vad som behöver göras för att nå målet, 
behöver man nya tekniska lösningar? Nya 
arbetssätt?

– Därefter behöver man strukturera den 
data man vill använda för att exempelvis kun-
na bygga ett system för förebyggande under-
håll, predictive capacity, data som behöver 
analyseras för att skapa algoritmer som sedan 
självständigt ska tolka data i det nya systemet.



FLUID SCANDINAVIA

Forts. på nästa sida

Fo
to

cr
ed

: R
ex

ro
th

Fo
to

cr
ed

: R
ex

ro
th

Genom att tänka helt nytt har 
Rexroth utvecklat en ny typ av 
hydraulikaggregat som är betydligt 
mer kompakt än mer traditionella. 
Därigenom har de uppnått många 
fördelar, en är en stor minskad 
energiåtgång.
Erik Tegevall är produktansvarig i Sverige 
för den nya tekniken som hittills resulterat 
i två nya digitala hydraulikaggregat, Cytro-
Pac och CytroBox.

– När vi påbörjade utvecklingen av dem 
så ställde vi oss frågan om ett hydraulik-
aggregat måste se ut som det alltid har 
gjort. Svaret var naturligtvis nej och då tillät 
vi oss att tänka i helt nya banor vilket resul-
terat i ett hydraulikaggregat som påminner 
till utseendet om ett kylskåp.

Optimerat tanken
De båda nya aggregaten, CytroPac, som är 
ett mindre hydraulikaggregat på upp till 4 kW, 
och CytroBox som är på upp till 30 KW, byg-
ger på samma fyra grundstenar som de haft 
som riktmärken under konstruktionen: kom-
pakt, energieffektivt, tyst och uppkopplat.

– För att kunna bygga ett kompakt aggre-
gat så har vi jobbat mycket med att optimera 

tanken och göra den så liten som möjligt med 
bibehållen prestanda. Det har handlat om att 
jobba mycket med simuleringar och optime-
ring av den passiva avluftningen i systemet.

Tanken har fått ett helt nytt utseende jäm-
fört med traditionella hydraulikaggregat. Den 
har bland annat formats så att man leder 

Power under control
www.cbfhydraulic.com

HYDRAULIC VALVES AND COMPONENTS

THE SECRET OF YOUR PERFORMANCE
IS ALL IN OUR PRODUCTS.

Power under control

135x190 ENG 2017.indd   1 07/02/18   11:13

Tema – DIGITALISERING & AI

Digitalt hydraulikaggregat 
– kompakt, tyst och energisnålt



16

FLUID SCANDINAVIA

Forts. från föregående sida

retur oljan på ett nytt sätt för att optimera den 
passiva avgasningen. 

– Majoriteten av luften lämnar nu oljan 
innan den leds tillbaka till sugledningen på 
pumpen. Med hjälp av CFD-simulationer har 
vi kunnat optimera den passiva avgasningen 
och därför kunnat minska tankstorleken rejält. 
Istället för en tank på cirka 500-600 liter klarar 
vi oss i CytroBoxen med en tank på 150 liter 
med samma flöde. Det gör både att aggre-
gaten kan bli betydligt mer kompakta och att 
det är mindre olja att handskas med.

Sparar mycket energi
En ökad energieffektivitet har åstadkommits 
bland annat genom att införa en frekvensom-
riktare som kan variera varvtalet i motorn.

– Det blir ett system som jobbar med 
”energy on demand” som varierar varvtalet 
efter behov istället för att som på traditionella 
aggregat köra med samma varvtal hela tiden. 
Frekvensomriktaren är parametriserad från 
fabriken vilket drar ned tiden för driftagning 
mycket.

Frekvensomriktaren reglerar trycket med 
hjälp av en integrerad tryckgivare så att öns-
kat systemtryck hålls även med ett varieran-
de flödesbehov. Systemet med energy-on-
demand sparar därför mycket energi.

– Tester och verklig drift visar att det går att 
spara oerhört mycket energi, beroende på 
befintligt system och driftfall.

Ny design ger tystare aggregat
För att skapa ett tystare aggregat har de i 
CytroPacen placerat pumpen och motorn 
så att de är omringade av tanken, vilket gör 
att tanken isolerar ljuden på ett effektivt sätt. 
Dessutom går ju motorn inte alltid på lika 
höga varvtal vilket i sig sänker ljudnivån peri-
odvis.

–I CytroBoxen är hela aggregatet helt inkaps-
lat med ljudisolerande väggar, och fundamen-
tet den står på fungerar inte bara som spilltråg 
utan slår även ut vibrationer. Dessutom har vi 

optimerat med hjälp av akustiska kameror för 
att se hur ljudvågorna fortplantat sig.

Digital avläsning av prestandan
När det gäller aggregatets uppkoppling har 
de dragit alla givare till frekvensomriktaren 
och därifrån skickas all data via en fältbuss via 
en ethernetkabel.

– Det spar mycket tid vid drifttagning att 
allt redan internt är draget och parametrise-
rat. Tillsammans med vår användarvänliga 
”Wizard” kopplar man upp sig till cytroBox-
en via en laptop och blir enkelt guidad steg 
för steg, och sen är boxen redo att ta emot 
startsignalen. I CytroBoxen har vi även en IoT-
gateway, en trådlös modul med eget simkort, 
via vilken man kan läsa av aggregatets pre-
standa från vilken smart telefon eller platta 
som helst.

Alla givare man kan behöva för ett predik-
tivt underhåll finns redan inne i CytroBoxen, 
givare för tryck, temperatur, filter, läckage, 
vattennivå, partiklar i oljan, etc.

– Det innebär att man kan dels läsa av syste-
mets prestanda i stunden, men det finns även 
algoritmer som jobbar med att förutspå tren-
der framöver, baserat på de data som sam-
lats in, både för prestandan och eventuella 
av vikelser. Tack vare det minskar risken för 
kostsamma akutstopp, haverier etc.

3D-printar hydraulikblocken
En annan nyhet som man hittar i Cytroboxen 
är att de har tagit fram ett specialutformat 
hydraulikblock.

– Det tillverkas med en 3D-printad kärna 
i sandsten vilket innebär att vi har kunnat 
göra kaviteterna betydligt mjukare istället för 
de skarpa kaviteter som traditionell tillverk-
ning skapar. Det gör att vi avsevärt minskar 
tryckfallet som normalt uppstår. Den tillverk-
ningsmetoden innebär också både mindre 
material åtgång och en mer kompakt design.

Själva utformningen av CytroBoxen påmin-
ner om ett kylskåp, med ett över- och ett 
underskåp.

– I den nedre delen sitter själva hydraulik-

aggregatet med motor, tank och pump. 
Den motor vi använder är en kompakt och 
snabb servomotor som även den möjliggör 
den kompakta designen av hela aggregatet. 
Utformningen av skåpet innebär också god 
servicevänlighet.

CytroConnect med självlärande 
algoritmer
I överskåpet sitter elektriska komponenter 
som frekvensomriktaren och IoT-gatewayen.

– IoT-gatewayen är en del av det digitala 
system, CytroConnect, vi tagit fram i sam-
band med utvecklingen av CytroBoxen. Med 
den har vi kombinerat den senaste IoT-tekni-
ken med Rexroth’s kunskaper inom hydraulik. 
Via vår webbläsarbaserade instrumentpanel 
får man tillgång till alla relevanta indikatorer – 
direkt till en bärbar dator eller mobila enheter 
– för att snabba upp felsökning och underhåll. 

Vid varningar, särskilt under obemannade 
skift, skickas ett direkt meddelande för att 
undvika större skador på systemet. 

– Kombinationen av erfarenhet och själv-
lärande algoritmer gör att vi har bättre koll på 
hur komponenterna mår. Med hjälp av den 
informationen kan man minska oplanerade 
driftstopp, öka produktiviteten och förbättra 
reservdelsprognoser, vilket ju är några av alla 
fördelarna med ett digitalt prediktivt under-
håll, avslutar Erik Tegevall.

Ylva Sjönell

Tema – DIGITALISERING & AI
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Interoperabilitet 
– vikten av ett gemensamt språk

Forts. på nästa sida

Jerker Delsing

Tema – DIGITALISERING & AI
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längre tid och många steg har tagits på vägen. Dock 
finns fortfarande ett stort huvudbry kvar och det är 
bristen på interoperabilitet, hur system och maskiner 
utbyter och använder information som de får från 
varandra.

En mer avancerad automation blir allt viktigare för att möta de stora 
samhällsutmaningarna, och i det ingår en ökande grad av digitalise-
ring och nyttjande av AI. 

– Men för att ta oss från Industri 3.0 till Industri 4.0 så behöver vi 
kunna få information i realtid om vad som händer i de olika systemen 
och hur det påverkar här och nu. Exempelvis om det inte blåser på 
vindsnurran, hur påverkar det min elförsörjning, förklarar Jerker Del-
sing, professor i industriell elektronik vid Luleå Tekniska högskola.

Miljardprojekt inom EU
Han är sedan 2019 koordinator för ett miljardprojekt, Arrowhead 
Tools, som är Europas största projekt för lösningar inom automation 
och digitalisering för industrin.

– Industrin har redan en flexibel produktion på många håll, men det 
är inte samma sak som att vi har ett flexibelt automationssystem. För 
det behövs en betydligt högre grad av interoperabilitet, att skapa oss 
ett gemensamt språk eller automatiskt kunn översätta mellan språk 
från alla maskiner så att de kan utbyta information sinsemellan utan att 
en ingenjör ska behöva skriva en kod för det, som vi gör idag.

Ett av syftena med projektet är att förenkla samt sänka kostnaderna 
för utvecklingen av flexibla automations- och digitaliseringssystem. En 
viktig del blir att skapa de facto- standarder inom digitalisering och 
automation, bland annat kring interoperabilitet.

– Det finns ett stort behov av gemensamma standarder, man sit-
ter idag på tusentals olika ställen och skriver standarder efter enskilda 
behov men som alla är olika. Arrowhead Tools är ett av få initiativ i 
sammanhanget, som dessutom kan hantera industrins krav på områ-
det, säger Jerker Delsing.

I projektet deltar 53 företag från bland annat fordons-, gruv-, elek-
tronik- och mjukvarubranscherna. Grundplattformen och verktyg ska 
testas och säkerställas i 22 industriella ”user cases”.

Stora besparingar kan göras
Inom projektet Arrowhead Tools har de data från organisationer 
där man börjat använda system som kan ”tolka” information från en 
maskin till en annan.

– Där har de kunnat spara uppåt 60-85 procent av ingenjörskostna-
den, men då det varit mindre system är det svårt att tro att det skulle 
bli samma stora besparing för större system. Vi har satt som målsätt-
ning för projektet en besparing på 20-50 procent för utveckling av 
flexibla automations- och digitaliseringssystem framöver.

Om det lyckas kommer det att göra Sverige och Europa mer konkur-
renskraftigt och skapa nya jobb och affärsmöjligheter, men det kom-
mer också bidra till minska energiförbrukning och miljöavtryck.

Tjänsteorientead arkitektur
De använder det som kallas tjänsteorienterad arkitektur, som 
ursprungligen kommer från IBM. De utvecklade arkitekturen redan på 
1970-talet när företaget insåg att man hade sju olika datorarkitekturer 
och operativsystem som inte kunde kommunicera med varandra. 

– Inom IT är det ett mycket välkänt koncept, men inom automa-
tionsvärlden är det hittills relativt okänt. Det har pågått ett antal inno-
vationsprojekt under 10-15 år för att förstå vilka krav som behöver 
ställas. Idag finns ett antal plattformar att jobba mot, vi har valt att 
jobba med Eclipse Arrowhead. 

Nu har utvecklingen kommit så långt att man vill använda tjänste-
orienterad arkitektur ända ner på individuella sensorer och på en 
mängd olika nivåer i produktionen.

– Det handlar bildligt talat om att det nya ska läggas som ett lager 
över det gamla, som inte ska behöva förändras. Genom lagret ska 
gamla system kunna leverera och ta emot den information som de 
behöver ha för att kunna göra sin uppgift. De olika systemen ska vara 
oberoende av varandra och även lätta att integrera.

Från att tidigare ha skrivit kod för att få olika delar att tala med 
varandra ska de olika delarna istället utväxla tjänster med varandra, 
tjänster som placeras i ett tjänsteregister.

– Därefter behövs bara en så kallad orkestrering för att få delarna 
att tala med varandra. Resultatet heter Eclipse Arrowhead framework. 
Det är en plattform, i form av öppen källkod, som baseras på den 
tjänsteorienterade arkitekturmodellen. I dagsläget fångar plattfor-
men in nästan hela ISA95-strukturen och mycket stora delar av den 
tyska arkitekturmodellen för smart industri, RAMI 4.0.

Vad menas med ett gemensamt språk
Precis som med de språk vi talar innehåller de digitala språken många 
olika komponenter. I de talade språken finns exempelvis grammatik 
och ordförståelse. 

– På motsvarande sätt finns inom digitalisering begrepp som kana-
ler/radiovågor, olika protokoll och kodningar som kan jämföras med 
grammatiken. Vi behöver också hantera ordförståelse i den digitala 
världen, vilket handlar om vad man kallar olika saker för och hur den 
ena maskinen ska tolka den etikett ett annat system satt på en viss 
företeelse. Den viktigaste komponenten för ett gemensamt språk blir 
sedan att kunna vara säker på att maskinerna alltid gör rätt tolkningar 
av information de får.
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Det kan låta som ett nästintill olösligt problem, men faktum är att 
det redan finns komponenter färdiga som kan hantera delar av detta.

– Det är otroligt spännande att följa, och vi är absolut inte ljusår 
från att faktiskt kunna nå fram till målet. Vi har ett antal forskare och 
doktorander inom projektet som jobbar med detta, med syftet att 
kunna automatisera delar av den process som idag sköts av kodande 
ingenjörer så att maskinerna själva ska kunna anpassa sig till olika nya 
omständigheter. AI ingår också som en viktig kugge i det arbetet, för-
klarar Jerker Delsing.

Ylva Sjönell

Tema – DIGITALISERING & AI

Integration platforms
Arrowhead Framework

interoperability to 
e.g. IDS/FiWare/Mindsphere/

Ability/ Azure/…
e.g. IDS/FiWare/Mindsphere/

Engineering tools and
tool chains

for targeted solutions

Legacy automation 
engineering tools

Arrowhead 
Tools

IoT/SoS 
Automation

&
Digitalisation

Solutions

The tool technology 
GAP Targeted futureState of the art

Integration
platform maturity

Tool chain
integration GAP Competence

GAP

Demonstration 
pilots

Forts. från föregående sida

Mer om Arrowhead Tools:
Arrowhead Tools har en budget på 91 miljoner 
euro och 81 deltagande europeiska parter, varav 
28 universitet och forskningsinstitut och 53 företag 
från bland annat fordons-, gruv-, elektronik- och 
mjukvarubranscherna. Bland de deltagande företa-
gen finns Bosch, Philips, Mondragon och Infineon. 
De medverkande svenska företagen är Volvo, Boli-
den, Lindbäcks Bygg, Lundqvist Trävaru, Podcomp, 
BnearIT, och EQUA.

Arrowhead Tools finansieras av de medverkande 
företagen och via ECSEL-JU (ett partnerskapspro-
gram inom EU:s Horizon 2020) samt deltagande 
länder. I Sverige sker detta via Vinnova.

Källa: Luleå Tekniska Högskola
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Delivery Flexibility Know-how Competitive

Quality keeps the cylinder in operation
– even under harsh conditions

FJERO A/S • Oddervej 20 • DK-7800 Skive • Tlf.: +45 96 16 00 00 • sales@fjero.com  • www.fjero.com

The world’s best…
customer’s

FJERO has obtained 
ISO 9001-2015 certification 

and a MSA agreement 
with DNV·GL.

Torbjörn   
LUNDBERG Profilen
En stark entreprenörsanda
Med en stark tro på att mycket 
kan åstadkommas om man bara vill 
det tillräckligt mycket har Torbjörn 
Lundberg utvecklat SMC från ett 
fåmansbolag till ett av de ledande 
pneumatikföretagen i Norden.

När han 1991 fick jobbet som VD på SMC, 
som då hade 10 anställda, var uppdraget att 
starta en tillväxtresa för företaget, något som 
lockade mycket.

– En av de saker jag alltid triggats av är 
möjligheten att få bidra till utveckling och till-
växt, en känsla av entreprenörskap även då 
jag varit på samma bolag under alla år. Att 
få se företaget växa från en omsättning på 7 

miljoner till 20 miljoner de första tre åren var 
en härlig känsla, berättar Torbjörn Lundberg. 

Vid ett tillfälle sökte de 21 nya medarbetare 
på en gång, något som fick kollegor i bran-
schen att höja på ögonbrynen och undra om 
det kanske gick lite för fort.

– Entreprenörsandan hade jag redan som 
barn. Som 16-åring startade jag och en kam-
rat ett företag där vi tillverkade och sålde 
högtalare. På den tiden fick man inte driva 
företag om man var så ung utan speciellt till-
stånd, så jag fick ”skriva till kungs” som det 
hette och begära tillstånd som omyndig. Ett 
litet roligt minne jag bär med mig, berättar 
han vidare.

Torbjörn 
Lundberg
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Forts. från föregående sida

Innan han började på SMC hade han också 
hunnit vara marknadschef på Atlas Copco 
Tools och tagit en MBA-examen vid London 
Business School, som påbyggnad på civil-
ingenjörsexamen från KTH.

Har sett mycket utveckling
Från det att han började har han hunnit vara 
med om ett flertal teknikskiften inom pneu-
matiken.

– Till att börja med handlade det mycket 
om att utveckla branschen från lite av ”gara-
geteknik”, där man drog till med lite för stora 
dimensioner för att vara säker, till att få betyd-
ligt större precision i utveckling och produk-
tion.

Ett exempel är ventilerna som idag är väl-
digt mycket mindre till formatet men samti-
digt betydligt mer avancerade och effektiva. 

– Den utvecklingen har skett mycket tack 
vare att man bättre utnyttjat tekniken inom 
strömningsläran, vilket gjort att kanalerna i 
ventilerna har kunnat utformas mer effektivt.

En annan stark utvecklingstrend han har följt 
på nära håll är miniatyriseringen, som kanske 
varit tydligast när det gäller cylindrarna.

– Men den utvecklingen har delvis bromsats 
av de ISO-normer som gäller, som måste ta 
hänsyn till alla typer av produktionsmodeller 
och därför ofta leder till att cylindrarna blir 
både klumpiga och inte speciellt miljövänliga.

Skälet till att de blir mindre klimatsmarta 
är att cylindrarna ofta tillverkas av aluminium 
som är ett mycket energislukande material 
att tillverka, och ju mer onödigt material man 
har i måttsättningen av cylindern desto mer 
material går det åt.

– Även aluminium från återvunnet material 
tar mycket energi för att formas till cylindrar, 
vilket innebär att målsättningen borde vara 
att använda så lite material som det bara går, 
vilket i sin tur är den drivande kraften bakom 
miniatyriseringen, förklarar Torbjörn Lund-
berg.

Han har också följt hur kraven på energi-
effektivisering höjs allteftersom. Idag är det 
inte bara tillverkningen av pneumatikkom-
ponenter man energieffektiviserar utan även 
användandet ute hos kund.

– Även tryckluft kostar pengar och energi 
och den ska man definitivt inte slösa på.

Digitaliseringen pågår
En av de starkaste utvecklingstrenderna de 
senaste åren är dock digitaliseringen, och 
innan dess automatiseringen.

– En av de mest påtagliga nya produk-
ter som har tagits fram och effektiviserat de 
pneumatiska systemen mycket är fältbus-
sarna, som bland annat lett till minskad instal-
lationskostnad, förenklad anslutning av ny 
utrustning och möjligheter att göra diagnos-
tik över nätverket.

Då även mer avancerade sensorer utveck-
lats som kan användas för övervakning av sys-
temens prestanda när det gäller exempelvis 
temperatur, vibrationer, tryck och flöde har 
det sammantaget ökat möjligheterna till före-
byggande underhåll.

– Ett problem som dock uppstått i digi-
taliseringens fotspår är att för att få tillgång 
till den kontinuerliga övervakningen i realtid 
behöver sensorerna kopplas upp mot nätet 
och tillverkarnas analysverktyg, något som de 
företag där utrustningen står är mycket skep-

tiska till. De vill inte släppa in utomstående i 
sina egna nätverk av sekretesskäl.

Därför utvecklas nu trådlösa lösningar där 
sensorerna kan kopplas direkt upp till molnet 
utan att använda de fasta nätverken hos före-
taget.

– En positiv bieffekt av det är att trådlös 
överföring även underlättar felsökningen då 
själva signalkabeln som annars används inte 
alltför sällan har en del problem som kan ge 
intermittenta fel i signalerna. Därför ger tråd-
lös felsökning en högre prestanda på signa-
lerna.

Intresserad av ledarskap
Då han i år varit VD på SMC i trettio år kan 
han se tillbaka på sin egen roll som ledare 
och se hur mycket han har utvecklats.

– Jag har utvecklats tillsammans med företa-
get, att leda ett företag med 10 medarbetare 
kräver helt andra egenskaper än att leda en 
nordisk företagsgrupp på 400 personer. I takt 
med att kraven på ledarskapet förändrats har 
jag hittat olika sätt att utveckla mitt eget ledar-
skap så att det anpassats till företagets behov.

Det han känner har givit honom mest under 

Discover
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åren är de ERFA-grupper han deltagit i, där 
han tillsammans med andra på liknande posi-
tioner i andra organisationer har diskuterat 
verkliga problem och olika sätt att lösa dem.

– Det har varit mycket lärorika diskussioner, 
mycket hands-on, som jag kunnat ta med mig 
tillbaka till min egen arbetsplats. 

Han började tidigt även intressera sig för 
hur han kan bidra till att utveckla sina medar-
betare och chefer.

– På Atlas Copco startade jag ett ledar-
skapsprogram för mellancheferna i organisa-
tionen då de ofta kommer i kläm med krav 
både från sina egna chefer och sina medar-
betare. Det programmet tog jag med mig till 
SMC och det driver vi fortfarande. Men vi tar 
även in hjälp utifrån i arbetet med att stärka 
våra chefer i deras utveckling.

Den utveckling han ser att han själv har 
gjort är att ha gått från att vara en chef som 

drevs mest av entusiasm till en chef som är 
både klokare och mer erfaren och som agerar 
smartare.

– Jag går inte i samma fällor som tidigare 
och har även lärt mig att det oftast går mycket 
bättre om fler medarbetare engageras och får 
ta mer eget ansvar. Tidigare la jag mig nog i 
lite för mycket, något jag nu lärt mig att und-
vika, konstaterar han med ett leende.

Dök vid The Christmas Tree 
på Maldiverna
Privat sportar han gärna, på vintern blir det 
gärna skidåkning, helst utför, och på somrar-
na är han det han kallar en ”halvaktiv” dykare.

– Jag tycker det är fantastisk kul att dyka 
och har dykt mycket på olika håll, även om 
det var ett tag sedan jag dök i Östersjön. Jag 
håller mig hellre till varmare breddgrader.

Ett av sina mer spektakulära och minnes-
värda dyk gjorde han på Maldiverna, vid ett 
korallrev som kallas The Christmas Tree.

– Det var verkligen helt fantastiskt. Från ett 
djup på 30 meter cirkulerade man uppåt runt 
detta korallrev som såg ut precis som en jul-
gran, en otrolig upplevelse.

Torbjörn Lundberg har nu börjat komma 
upp i en ålder då även andra intressen pockar 
på.

– Jag och min fru har tre barn och nu även 
två barnbarn som börjar ta lite tid. Det är kul 
med barnbarnen, även om man kanske inte 
känner sig yngre direkt, avslutar han leende.

Ylva Sjönell

TRANS-AUTO OIL CONDITION 
MONITORING, ÖVERVAKAR 
SYSTEM 24/7
En mångsidig, pålitlig, robust och prisvärd lösning 
för övervakning dygnet runt, 365 dagar om året.  
Kommunicerar, GSM 4G, regelbundet, direkt via SMS 
larm och med en web baserad portal för att visa data 
i realtid, visa historiska data och skicka larm.

WWW.TRANSAUTO.SE
Förrådsvägen 6, 151 28 Södertälje
+46 8 554 240 00

• Industri applikationer

• Mobila applikationer

• Tryck, temp, flöde, nivå m.m

• Solida partikelföroreningar, vatten m.m

• Oljekondition, filterbevakning m.m• Oljekondition, filterbevakning m.m

På Maldiverna med hustrun.
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Kopplar sensorer 
direkt till molnet

Tema – DIGITALISERING & AI

På Hydac i Danmark har man 
utvecklat en liten box med fyra 
ingångar, CSI-Connect, som 
sensorer kan kopplas till och vars 
signaler sedan skickas direkt via 
molnet till Hydac utan att behöva 
använda kundernas interna nätverk.

Det är en IoT-produkt som är mycket enkel 
att använda och som inte behöver program-
meras alls.

– Det är som en ”plug-and-play”-enhet 
som kan kopplas upp mot alla moln, det spe-
lar ingen roll om det är Amazon, Google eller 
annat, förklarar Casper Ladeby som är Inno-
vation Manager och produktansvarig för CSI-
Connect på Hydac i Danmark.

Kan passera kundens egna nätverk
Det problem det löser är det många upplever 
idag, att kunderna inte tillåter att t ex Hydac 
använder deras nätverk för överföring av 
information om produkternas prestanda.

– Det är idag ett stort problem med alla 
de övervakningssystem som byggs, att infor-
mationen från dem behöver passera genom 
kundens nätverk med de säkerhetsrisker det 
medför, något många kunder inte tillåter. För 
att komma runt det problemet har vi utvecklat 

vi denna enhet som har egen direktuppkopp-
ling till ett moln.

Hydac får på det sättet direkt åtkomst till 
de produkter som är kopplade till övervak-
ningssystemet och kan dels optimera deras 
prestanda, dels ge rekommendationer för 
underhållsinsatser. Om det blir ett avbrott i 
uppkopplingen samlas data från sensorerna 
och skickas sedan iväg så snart uppkoppling-
en är på plats igen. 

– Det här systemet med CSI-Connect fung-
erar även för mobila hydrauliska system, även 
om det i första hand är utvecklat för fasta 
system. Begränsningen när det gäller mobila 
system är att CSI-Connect bara möter IP65 
och inte IP66, 67 eller 68 - även om den fung-
erar bra i mobil hydraulik i övrigt.

Danmark tillåter testning hos kunder
Att utvecklingen av den nya produkten ham-
nade i Danmark var inte någon slump, det 
hänger ihop med de regler för innovation och 
utveckling som finns i olika länder. Utveck-
lingen inleddes i Tyskland men flyttades 
senare över till Danmark.

– Det handlar mest om metoden vi använ-
der i förhållande till Tyskland. I Tyskland har 
människor länge jobbat med långa affärspla-
ner och projekt och att allt måste vara helt 
säkert innan man inleder dialog med kunden. 
I Danmark är det något lättare att vara öppen 

om att det är en utvecklingsprodukt och där-
för fortfarande kan ha fel och brister, berättar 
han.

När det gäller en digital produkt som CSI-
Connect innebär det stora fördelar då de kan 
sitta på Hydac och följa hur användningen av 
produkten hos kunden fungerar.

– När vi ser att något behöver justeras så 
kan vi göra det från vårt kontor genom att 
programmera om enheten, vilket snabbar på 
utvecklingen betydligt.

Hållbarhet en viktig drivkraft
Grundanledningen till att de vill ha en kon-
tinuerlig övervakning av de produkter deras 
kunder använder är att de vill skapa mer håll-
bara hydrauliska system. 

– Genom att kunna följa produkterna i real-
tid kan vi dels få information om hur vi kan 
utveckla våra egna produkter mer hållbart 
framöver, men framför allt hjälper vi kunderna 
till en betydligt mer hållbar drift.

Genom att kontinuerligt få indikationer på 
hur lång livstid en produkt har kvar kan kun-
derna byta dem bara när de behövs, inte som 
tidigare vid vissa intervall för att vara på den 
säkra sidan. En förutsättning för det är dock 
att data kan överföras utan störningar och 
utan problem med kundernas nätverk, något 
alltså CSI-Connect bidrar med.

– Vi är nu i slutfasen av utvecklingen och 
kommer börja testa produkten under våren 
ute hos kunder. Alla som är intresserade av 
att testa är välkomna att kontakta oss, anting-
en här i Danmark eller i Sverige, avslutar Cas-
per Ladeby.

Ylva Sjönell
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göra om man slipper dem, berättar Martin 
Jarlegren, produktchef på SMC.

Installationerna blir också betydligt enklare 
och billigare då man slipper en massa kabel-
dragningar mellan alla enheter.

– På en robotarm exempelvis behöver man 
bara dra en anslutning för el och en för luft 
fram till robothuvudet, all övrig kommunika-
tion sker trådlöst. 

Det är också speciellt fördelaktigt vid mer 
komplexa produktionssituationer som ett 
rotationsbord där kablaget skapar onödiga 
problem.

Störningsfri kommunikation
Men viktigast är nog ändå att man undviker 
mycket störningar i kommunikationen som 
uppstår på grund av problem med kablarna.

– Ett exempel på problem som ofta uppstår 
är att det kan det bli glapp i kopplingarna, ett 

annat att kablarna lig-
ger i kabelvagnar där 
de kan klämmas med 
brott i skärmningen 
som följd vilket inne-
bär att störningar från 
omgivande processer 
kan ta sig in och för-
vanska informationen. 
Med trådlös kommu-
nikation uppstår ald-
rig den typen av stör-
ningar mellan basen-
het och fjärrenheter.

Det finns också ett 
antal tuffa applikatio-
ner där trådlös kom-
munikation absolut är 
att föredra.

– Ta exempelvis 
svetsapplikationer där 
störningar från svet-
sen inte påverkar den 
trådlösa kommunika-
tionen, vilket annars 
är ett klart problem 
då signalerna går via 
kablar.

Genom den tråd-
lösa kommunikatio-
nen undviker man 
även kostsamma 
kabelbrott som gör 
att produktionen står 
still under den tid det 
tar att byta eller laga 
kabeln.

Frekvenshoppning och kryptering
För att säkerställa en pålitlig och störnings-
fri kommunikation använder SMC’s trådlösa 
enhet, EX600-W, frekvenshoppning vilket 
innebär att den byter kanal var femte millise-
kund.

– Den arbetar inom frekvensbandet 2,4 
GHz, mellan 2403-2481 Hz, vilket innebär 
att vi har 79 olika kanaler att byta emellan. 
Genom att vi byter kanal så ofta så undviker vi 
problem med att en kanal får en störning. Då 
vi ligger inom det frekvensbandet innebär det 
även att vi undviker störningar från exempel-
vis svetsapplikationer som ligger på frekven-
ser under 1GHz.

SMC’s trådlösa fältbuss utvecklades först 
för Nissan i Japan som hade problem med 
kablaget i produktionen och de störningar 
som det gav upphov till.

– I början utvecklades EX600-W därför för 
protokollet EtherNet/IP, men nu är den även 
kompatibel med PROFINET som är mer van-
ligt här i Europa. Vi har även krypterat kom-
munikationen mellan basenhet och fjärren-
heterna med ett SMC-protokoll så att ingen 
utomstående ska kunna läsa av signalerna.

Med den trådlösa uppkopplingen snabbas 
även responstiden upp, det tar bara 250 milli-
sekunder från det att spänning läggs på en 
fjärrenhet innan den kan börja jobba. Med 
kablar kan det dröja sekunder.

Ylva Sjönell

Många problem som uppstår vid 
överföringen av information till och 
från fjärrenheter i produktionen 
beror på kabelfel av olika slag. 
Därför har SMC utvecklat en trådlös 
fältbuss, en basenhet som kan styra 
upp till 31 fjärrenheter. 

Trådlös kommunikation mellan basenheter 
och fjärrenheter har många fördelar, inte 
minst i arbetet mot en hållbar produktion.

– Det är bara att räkna på hur mycket kabel 
som går åt om man ska dra dem mellan en 
basenhet och 31 fjärrenheter. Basenheten 
har en radie på 10 meter, vilket för kablaget 
kan medföra sträckor uppåt 30-40 meter. Det 
kräver mycket råvaror och resurser för att till-
verka de kablarna, och stora besparingar att 

Trådlös fältbussenhet
Tema – DIGITALISERING & AI

Fo
to

cr
ed

: S
M

C

Martin Jarlegren



25

FLUID SCANDINAVIA

Fo
to

: x
xx

Okunskap ett av skälen  
till långsam digitalisering

Digitala övervakningssystem har 
funnits under många år men intres-
set på marknaden var länge svalt. 
Ett av skälen kan vara att slutkun-
derna inte känt till de digitala syste-
mens fördelar och därför inte varit 
beredda att betala för dem.

Den reflektionen gör Lars Fredenwall, försälj-
ningschef i Norden på ARGO-HYTOS, som 
under många år jobbat med komponenter till 
bland annat hydraulikbranschen, med fokus 
på den mobila hydrauliken.

– Redan 2007 presenterade vi de första 
digitala sensorerna som kunde användas för 
att skapa ett mer förebyggande underhåll, 
och jag trodde nog att vi skulle ha kommit 
längre på vägen mot de digitala applikatio-
nerna idag än vad vi faktiskt har gjort. 

Hans intryck är att det är svårt för maskintill-
verkarna att ta extra betalt från slutkunderna 
för att de installerar sådana sensorer och där-
för låter de bli. 

– Vi ser en skillnad där mellan Nordeuropa 
och mindre utvecklade marknader. På många 
andra håll är det fortfarande inköpspriset som 
styr nästan helt och hållet medan vi i Nord-
europa börjat tänka mer i livscykelperspektiv 
och ta ett större helhetsgrepp över alla kost-
nader.

Fuktsensorer i köket  
men inte i industrin
Med ett starkt ökat fokus på hållbarhet växer 
också intresset för övervakningssystem.

– Att exempelvis kunna byta olja ”on-
demand” och genom förebyggande under-
håll öka livslängden på hela systemen blir i 
det läget starka försäljningsargument.

Det finns även andra skäl till att intresset nu 
börja växa för mer digital teknik inom indu-
strin, ett är att samhället i övrigt digitaliseras 
alltmer och vardagstekniken i vissa delar blivit 
mer avancerad än den inom industrin.

– När fuktsensorer under diskmaskinen 
hemma i köket börjar tillhöra det normala så 
ställer sig naturligtvis många frågan om man 
inte borde ha fuktsensorer även i de industri-
ella processerna, för att ta ett exempel.

Fler funktioner i en sensor
Underhåll av mobila och stationära hydraulik-
system är inte alltid lätt eftersom komponen-
terna som ska inspekteras ofta är svåra att nå. 
Inte sällan behöver hela anläggningen stäng-
as för att komma åt komponenterna som ska 
underhållas vilket leder till produktionsstopp 
och höga kostnader. 

– Det är bland annat därför som förebyg-
gande underhåll med hjälp av övervaknings-
system är så intressant. Övervakningssyste-
men blir också alltmer avancerade, inte minst 
de sensorer och tillståndsmätare som är en 
förutsättning för övervakningen. En utveck-
lingstrend nu är viljan att kombinera flera 
sensorer i en enda då både mobila och statio-
nära hydrauliksystem blir mer kompakta och 
det blir svårt att få plats med ett flertal olika 
sensorer. 

Under de senaste åren har ARGO-HYTOS 
kunder varit tvungna att använda två olika 
sensorer för att kunna mäta oljans prestanda: 

Tema – DIGITALISERING & AI

Forts. på nästa sida

Lars Fredenwall
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Tema – DIGITALISERING & AI

LubCos H20 + II som mäter fukt och tempe-
ratur i oljan samt OPCom FerroS, en slitage-
sensor som med hjälp av en magnet mäter 
metallpartikelinnehåll.

– Vi har därför tagit fram en ny sensor, Lub-
Cos Guard, som är en kombination av de 
båda för att kunna erbjuda en enda sensor för 
övervakning av system i ett kompakt installa-
tionsutrymme.

Vatteninnehåll kritiskt
Att mäta fuktinnehållet i oljan är avgörande för 
att även kunna mäta övriga tillstånd då ett för 
högt vatteninnehåll i sig bryter ner oljan och 
det därför är svårt att särskilja andra problem.

– Det gäller att alltid hålla sig under satu-
rationsgränsen, gärna även under 50 procent 
relativ humiditet, för att mätningar av permiti-
vitet och konduktivitet ska fungera och kunna 
ge rätt indikationer på oljans åldrande.

I den sensorn som mäter oljans åldrande 
finns en inbyggd trendanalys som indikerar 
oljans kvarvarande livslängd.

– När det gäller all annan data från senso-
rerna kopplas de ihop med maskinens egna 
analysverktyg för att kunna ge information 
om hela maskinens sammanlagda prestanda. 
Det innebär att även om vi har möjligheter att 
koppla våra sensorer direkt upp till ett eget 
moln så är det mer effektivt att all sensor-
data samlas i kundens eget moln tillsammans 
med övriga data för analyser. Kunden får då 
all data på samma plats oavsett om det är 
från tryck- och flödesgivare, GPS data, sen-
sorer på dieselmotorn eller monitorering av 
hydraulsystemet.

Mer kontakter med slutkund
Med alltmer avancerade sensorer ökar vikten 
av korrekta dataanalyser, vilket gör att ARGO-
HYTOS nu blir en aktör även under produk-
tens användning hos slutkunderna, något 
som inte var fallet tidigare.

– Traditionellt har vi inte haft några kontak-
ter med slutkunder eftersom det är maskin-
byggarna som är våra kunder och de som har 
direktkontakten med slutkunden. Men med 
de digitala systemen och all data som samlas 
in så växer behovet av vår kompetens då det 
uppstår frågor under användningen.

ARGO-HYTOS får därför mer information 
från marknaden då maskinbyggarna tar hjälp 
med analys vid larm av olika slag eller t.ex. 
om kunden ser skillnad i livslängd på hydrau-
likvätskan i olika applikationer.

– Vår roll blir då att vara komponentspecia-
lister och rådgivare för att tolka data. All data 
som finns ger stora möjligheter att förstå. Det 
är så många olika data som samspelar med 
varandra att det krävs en djupare förståelse 
för själva systemen för att bedöma vad som 
gått fel, något vår kunskap och erfarenhet kan 
bidra med, avslutar Lars Fredenwall.

Ylva Sjönell

LubCos H2O

OpCom Ferros

Lubcos guard
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Forts. på nästa sida

Rätt anslutningar ger 
lastbilar en mängd fördelar
Högpresterande hydraulkopplingar 
är viktigt för att uppnå optimal 
prestanda från kommersiella 
fordon. Multiplate-system kan 
ge stora fördelar, vilket skapar 
mer kompakta, kraftfulla och 
bränsleeffektiva lösningar.

Dagens kunder kräver mer från sina kommer-
siella fordon än någonsin tidigare, främst på 
grund av de tuffa förhållanden som de verkar 
i. Därför måste moderna lastbilar, tippfordon, 
släpvagnar och sopbilar inte bara vara mer 
kraftfulla och kompakta, utan också gå snab-
bare, styra mer exakt och lyfta tyngre laster. 
Denna exceptionella prestanda får dock inte 
komma på bekostnad av tillförlitlighet eller 
lätthanterligt underhåll. På den kommersiella 
fordonsmarknaden finns det aldrig någon tid 
att slösa bort, eftersom även mindre förse-
ningar kan skapa stora problem på lång sikt. 
Faktum är att uppskattningar pekar på att ett Christian Kuenstel – Eaton Hydraulics.
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Forts. från föregående sida

företag med 200 maskiner som har 30 % 
oplanerade driftstopp i slutändan kan 
tappa upp till 8 miljoner dollar.

Det är uppenbart att högkvalitativa, 
flexibla komponenter blir viktiga för kon-
struktörer som har till uppgift att leverera 
nästa generations kommersiella fordon. 
När systemtrycket stiger och motorrum-
men krymper är förstklassiga hydraulan-
slutningar särskilt viktiga. För att maxime-
ra kommersiella fordons effektivitet, pre-
standa och drifttid måste kopplingarna 
vara säkra och fria från läckage samt klara 
av högre tryck och flödeshastigheter.

Högtryckskopplingar har vanligtvis pro-
blem när det gäller flödeshastigheter, 
men nyare konstruktioner med starkare 
material och en optimerad flödesväg 
kan erbjuda det bästa från två världar, 
vilket främjar kraftfulla kommersiella for-
don med lägre energiförlust och bättre 
bränsle förbrukning. Dessa funktioner 
skapar även mer flexibilitet vid 
design, eftersom de möjliggör 
användning av mindre och lätt-
are slangar.

Multiplate-system kan  
mångdubbla fördelarna
Eftersom lastbilar, tippfordon 
och sopbilar vanligtvis har 
många hydraulanslutningar 
kan införandet av multiplate-
system öka produktiviteten 
och prestandan.

Vid utvärdering av ett multi-
plate-system för ett kommersi-
ellt fordon finns det flera fakto-
rer att ta i beaktande, inklusive 
storlek och vikt. Ju mindre och lättare ett sys-
tem är, desto mer designflexibilitet får man, 
vilket möjliggör skapandet av mer kompakta, 
energieffektiva maskiner. Det blir också lätt-
are att flytta redskap och skapa anslutningar 
under montering, installation och underhåll.

Användarvänlighet är en annan viktig egen-
skap. Tid är pengar när man använder kom-
mersiella fordon, vilket innebär att det ska 
vara snabbt, enkelt och tydligt att koppla och 
bryta hydraulanslutningar när de är korrekt 
utförda.

Hur är det med tillförlitlighet och 
underhåll? Tipset är att hitta ett multipla-
te-system som har en robust intern meka-
nism och erbjuder långvarigt korrosions-
skydd, tillsammans med en design som 
säkerställer att det inte är tidskrävande 
eller dyrt att byta ut en felaktig koppling.

Man behöver också hitta ett multi-
plate-system som kan förhindra inträng-
ning av föroreningar och ett som ger en 
viss anpassningsmöjlighet. Vissa system 
erbjuder tillverkning i olika material samt 
specialkopplingar för att uppfylla speci-
fika krav.

Hitta den bästa lösningen
Det kan vara svårt att hitta ett lätt och 
kompakt system som prioriterar använ-
darvänlighet för operatörer och stöder 
tryck och flödeshastigheter långt ut över 
ISO 16028-standarder. Att hitta ett 
multiplate-system som kombinerar högt 
arbetstryck och en utmärkt säkerhetsfak-
tor skulle vara ganska unikt på dagens 

lastbilsmarknad, särskilt om det 
även ger skydd mot för oreningar 

och korrosion samt tillräcklig 
modulering och flexibilitet för 
att möta behoven hos nästan 
alla kommersiella fordon.

Nu har Eaton utvecklat ett 
multiplate-system som kan 
möta alla dessa mål. Eatons 
nya multiplate-system har 
kapacitet att stödja två till 
sex kopplingar samtidigt och 
innebär en stor förbättring för 
alla kommersiella fordon som 
vid kraftöverföring behöver 
flera hydrauliska anslutningar.

Av Christian Kuenstel
Produktchef för anslutningar, 

Hydraulik EMEA, Eaton
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Pumpar, Motorer, 
Transmissioner

Pumpar, Motorer, 
Transmissioner

Pumpar, Motorer, 
Transmissioner

Dani-tech Svenska AB
Tel. 046-23 30 60
Fax 046-23 30 69
www.dani-tech.com

Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se

ES Hydagent
Mätarv. 11B 
S-901 31 UMEÅ
Tel. 090-14 14 50
Fax 090-14 32 58
Getängsv. 29
S-502 63 BORÅS
Tel. 033-10 52 68
Fax 033-10 52 65 

GKN Land Systems AB
Alfred Nobels Allé 110
Box 71
SE-146 48 TULLINGE
Tel. 08-603 97 00

HYDAC AB
Box 8250
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-445 29 70
Fax 08-445 29 90

HYDNET AB
Raseborgsgatan 9
SE-164 74 KISTA
Tel. 08-59 470 470
Fax 08-59 470 479
EA Rosengrens gata 29
SE-421 31 V:A FRÖLUNDA
Tel. 031-49 94 90
Fax  031-49 94 99
Carlsgatan 12A
SE-211 20 MALMÖ
Tel. 040-699 81 80
Fax 040-699 81 81         

Hydratech AB
Box 180
SE-333 24 
SMÅLANDSSTENAR
Tel. 0371-523 850
www.hydratech.se

Hydro Swede AB
Fågelviksvägen 18
SE-145 53 NORSBORG
Tel. 08-531 999 00
Falun: 023-794 250

Hydx Hydraulic Solutions AB
Östra Zinkgatan 1
Box 192
SE-271 27 YSTAD
Tel. 0411-55 71 80 
www.hydx.se

Industrihydraulik AB
Gammelbyg. 18
SE-742 34 ÖSTHAMMAR
Tel. 0173-25 28 50
Fax 0173-124 48

KTR Sverige AB
Hammarbacken 4B
Box 742
SE-191 27 SOLLENTUNA
Tel. 08-625 02 90 
www.ktr.com/se/startsida.htm

Kyrkvretens Hydraulic AB
Box 134
SE-137 22 VÄSTERHANINGE
Tel. 08-500 117 39
www.kyrkvretens.se

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

PMC Cylinders AB
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-616 20
Fax 0382-125 51

PMC Hydraulics AB
Box 1013
SE-436 21 ASKIM
Tel. +46 31 28 98 40
STOCKHOLM: +46 31 28 98 40
UMEÅ: +46 31 28 98 40
YSTAD: +46 411 690 00
E-post: info@pmchydraulics.se
www.pmchydraulics.se

Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com

Sunfab Hydraulics AB
Box 1094
SE-824 12 HUDIKSVALL
Tel. 0650 367 00
www.sunfab.se

Växjö Hydraulservice AB
Hammerdalsv. 7A
S-352 46 VÄXJÖ
Tel. 0470-70 02 40
www.vhs.nu

Kramp A/S
Vestvollveien 34E
N-2019 SKEDSMOKORSET
Tlf.: (+47)22 80 38 30
e-mail: kramp.no@kramp.com  
www.kramp.com

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Powertrain Services  
Scandinavia AB
Verpetvn. 34
N-1543 VESTBY
Tel.+47 64 98 11 00
www.walterscheid-group.com

Sylinderteknikk A/S
Grorvovn. 55
N-0976 OSLO
Tel. 22 25 54 20
Fax 22 25 97 65

AMAB Hydraul AB
Bronsgjutargatan 2
SE-238 41 OXIE/MALMÖ
Tel. 040 615 50 00
Fax 040 615 50 49
e-post: info@amabhydraul.se
www.amabhydraul.se
Borlänge: Tel. 0243-820 55
Motala: Tel. 0141-23 50 00
Trollhättan: Tel. 0520-42 61 00
Umeå: Tel. 090-13 02 80

Arcos Hydraulik AB
Teknikergatan 5
S-781 70 BORLÄNGE
Tel. 0243-820 75
www.arcos.se

Bosch Rexroth AB
SE-125 81 STOCKHOLM
Tel. 727 92 00
www.boschrexroth.se

Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se

ES Hydagent
Mätarv. 11B
S-901 31 UMEÅ
Tel. 090-14 14 50
Fax 090-14 32 58
Getängsv. 29
S-502 63 BORÅS
Tel. 033-10 52 68
Fax 033-10 52 65

GKN Land Systems AB
Alfred Nobels Allé 110
Box 71
SE-146 48 TULLINGE
Tel. 08-603 97 00

HYDAC AB
Box 8250
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-445 29 70
Fax 08-445 29 90

HYDNET AB
Raseborgsgatan 9
SE-164 74 KISTA
Tel. 08-59 470 470
Fax 08-59 470 479
EA Rosengrens gata 29
SE-421 31 V:A FRÖLUNDA
Tel. 031-49 94 90
Fax  031-49 94 99
Carlsgatan 12A
SE-211 20 MALMÖ
Tel. 040-699 81 80
Fax 040-699 81 81

Hydro Swede AB
Fågelviksvägen 18
SE-145 53 NORSBORG
Tel. 08-531 999 00
Falun: 023-794 250

Hydx Hydraulic Solutions AB
Östra Zinkgatan 1
Box 192
SE-271 27 YSTAD
Tel. 0411-55 71 80
www.hydx.se

Melin & Carlsson
Hydraulic AB
Box 438
SE-573 25 TRANÅS
Tel. 0140-38 54 62
Fax 0140-38 54 70
www.mchydraulic.se

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

PMC Cylinders AB
Box 20
SE-567 21 VAGGERYD
Tel. 0373-365 00
Fax 0393-365 19
Sävsjö:
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51

Danfoss Power Solutions AS
Postboks 134
N-1309 RUD
Årenga 2
N-1340 SKUI
Tlf. +47 67 17 73 73
Fax +47 67 13 20 84
e-mail:
danfoss-norway@danfoss.com
www.powersolutions.danfoss.no

Kramp A/S
Vestvollveien 34E
N-2019 SKEDSMOKORSET
Tlf.: (+47)22 80 38 30
e-mail: kramp.no@kramp.com  
www.kramp.com

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com 

Powertrain Services  
Scandinavia AB
Verpetvn. 34
N-1543 VESTBY
Tel.+47 64 98 11 00
www.walterscheid-group.com

AMAB Hydraul AB
Bronsgjutargatan 2
SE-238 41 OXIE/MALMÖ
Tel. 040 615 50 00
Fax 040 615 50 49
e-post: info@amabhydraul.se
www.amabhydraul.se
Borlänge:Tel.0243-820 55
Motala:Tel.0141-23 50 00 
Trollhättan:Tel.0520-42 61 00
Umeå:Tel.090-13 02 80 

Bosch Rexroth AB
SE-125 81 STOCKHOLM
Tel. 727 92 00
www.boschrexroth.se

Fjero A/S
Gemsevej 13
DK-7800 SKIVE
Tel.+45 961 600 00
www.fjero.com

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

PMC Hydraulics A/S
Baltorpbakken 1
DK-2750 BALLERUP
Tel. +45 75 14 44 44
ESBJERG
www.pmchydraulics.dk

Ventiler

VentilerCylindrar Cylindrar

Cylindrar

AMAB Hydraul AB
Bronsgjutargatan 2
SE-238 41 OXIE/MALMÖ
Tel. 040 615 50 00
Fax 040 615 50 49
e-post: info@amabhydraul.se
www.amabhydraul.se
Borlänge: Tel.0243-820 55
Motala: Tel.0141-23 50 00 
Trollhättan: Tel.0520-42 61 00
Umeå: Tel.090-13 02 80 

ARGO-HYTOS Nordic AB
Topplocksgatan 18
SE-212 41 MALMÖ
Tel. 040-18 77 10
www.argo-hytos.com

Bosch Rexroth AB
SE-125 81 STOCKHOLM
Tel. 727 92 00
www.boschrexroth.se

Dani-tech Svenska AB
Tel. 046-23 30 60
Fax 046-23 30 69
www.dani-tech.com

Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10 
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se

ES Hydagent
Mätarv. 11B
S-901 31 UMEÅ
Tel. 090-14 14 50
Fax 090-14 32 58
Getängsv. 29
S-502 63 BORÅS
Tel. 033-10 52 68
Fax 033-10 52 65 

GKN Land Systems AB
Alfred Nobels Allé 110
Box 71
SE-146 48 TULLINGE
Tel.08-603 97 00

HYDAC AB
Box 8250
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-445 29 70
Fax 08-445 29 90

Group VH A/S
Glarmestervej 5
DK-6710 Esbjerg
Tel. +45 75 15 30 77
Fax. +45 75 15 30 16
e-mail: neuverkauf@vh.dk
www. Groupvh.com

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

PMC Hydraulics A/S
Baltorpbakken 1
DK-2750 BALLERUP
Tel. +45 75 14 44 44
ESBJERG
www.pmchydraulics.dk

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

PMC Hydraulics A/S
Baltorpbakken 1
DK-2750 BALLERUP
Tel. +45 75 14 44 44
ESBJERG
www.pmchydraulics.dk

Hällaryd:
Skede
SE-574 93 VETLANDA
Tel.0383-73 73 73
Fax 0383-73 73 19

PMC Hydraulics AB
Box 1013
SE-436 21 ASKIM
Tel. +46 31 28 98 40
STOCKHOLM: +46 31 28 98 40
UMEÅ: +46 31 28 98 40
YSTAD: +46 411 690 00
E-post: info@pmchydraulics.se
www.pmchydraulics.se

Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com

Stacke Hydraulik AB
Box 154
SE-568 24 SKILLINGARYD
Tel.0370-789 00
Fax 0370-789 10
e-post:
info@stackehydraulik.se
www.stackehydraulik.se

Tubex AB
Strömslundsgatan 3
SE-507 62 BORÅS
Tel. 033-20 88 40
Fax 033-20 88 49

Växjö Hydraulservice AB
Hammerdalsv. 7A
S-352 46 VÄXJÖ
Tel. 0470-70 02 40
www.vhs.nu

Danfoss Power Solutions AS
Postboks 134
N-1309 RUD
Årenga 2
N-1340 SKUI
Tlf. +47 67 17 73 73
Fax +47 67 13 20 84
e-mail:
danfoss-norway@danfoss.com
www.powersolutions.danfoss.no

Kramp A/S
Vestvollveien 34E
N-2019 SKEDSMOKORSET
Tlf.: (+47)22 80 38 30
e-mail: kramp.no@kramp.com  
www.kramp.com

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Powertrain Services  
Scandinavia AB
Verpetvn. 34
N-1543 VESTBY
Tel.+47 64 98 11 00
www.walterscheid-group.com

Sylinderteknikk A/S
Grorvovn. 55
N-0976 OSLO
Tel. 22 25 54 20

PMC Hydraulics OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 VANTAA
Tel. +358 (0)20 7709700
LOIMAA
NASTOLA
PIRKKALA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
www.pmchydraulics.fi

PMC Hydraulics OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 VANTAA
Tel. +358 (0)20 7709700
LOIMAA
NASTOLA
PIRKKALA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
www.pmchydraulics.fi

PMC Hydraulics OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 VANTAA
Tel. +358 (0)20 7709700
LOIMAA
NASTOLA
PIRKKALA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
www.pmchydraulics.fi
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Hydroscand OY
Orikedonkatu 17
FI-203 80 TURKU
Tel. 0207 306 630
Fax  0207 306 631
Vaasa: 0207 306 652
Rauma: 0207 306 656
Pori: 0207 306 654
Vantaa: 0207 306 650
Seinäjoki: 0207 306 658

PMC Hydraulics OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 VANTAA
Tel. +358 (0)20 7709700
LOIMAA
NASTOLA
PIRKKALA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
www.pmchydraulics.fi

Sandvik Materials Technology
Tel. +358 20 544 121
Fax +358 20 544 51 99
e-post: terasmyynti@sandvik.com
www.smt.sandvik.com

HYDNET AB
Raseborgsgatan 9
SE-164 74 KISTA
Tel. 08-59 470 470
Fax 08-59 470 479
EA Rosengrens gata 29
SE-421 31 V:A FRÖLUNDA
Tel. 031-49 94 90
Fax  031-49 94 99
Carlsgatan 12A
SE-211 20 MALMÖ
Tel. 040-699 81 80
Fax 040-699 81 81

Hydraulfunktion AB
Kungsgatan 67
SE-341 32 LJUNGBY
Tel. 0372-158 40
www.hydraulfunktion.se

Hydro Swede AB
Fågelviksvägen 18
SE-145 53 NORSBORG
Tel. 08-531 999 00
Falun: 023-794 250

Hydx Hydraulic Solutions AB
Östra Zinkgatan 1
Box 192
SE-271 27 YSTAD
Tel. 0411-55 71 80 
www.hydx.se

Kyrkvretens Hydraulic AB
Box 134
SE-137 22 VÄSTERHANINGE
Tel. 08-500 117 39
www.kyrkvretens.se

Nimco AB
Agnesfridsvägen 186
Box 9192
SE-200 39 MALMÖ
Tel. 040-22 76 00
Fax 040-22 76 01
www.nimco.se 

Olsbergs Group
Box 17
SE-575 21 Eksjö
Tel. 0381 150 75
Fax 0381 140 71
e-mail: info@olsbergs.se
www.olsbergs.se

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

PMC Cylinders AB
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51

PMC Hydraulics AB
Box 1013
SE-436 21 ASKIM
Tel. +46 31 28 98 40
STOCKHOLM: +46 31 28 98 40
UMEÅ: +46 31 28 98 40
YSTAD: +46 411 690 00
E-post: info@pmchydraulics.se
www.pmchydraulics.se

Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com

Sunfab Hydraulics AB
Box 1094
SE-824 12 HUDIKSVALL
Tel. 0650 367 00
www.sunfab.se

Växjö Hydraulservice AB
Hammerdalsv. 7A
S-352 46 VÄXJÖ
Tel. 0470-70 02 40
www.vhs.nu

Ledningskomponenter, 
Slang, Rör, Koppling

Filter, Ackumula-
torer, Tillbehör

Filter, Ackumula-
torer, Tillbehör

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

PMC Hydraulics A/S
Baltorpbakken 1
DK-2750 BALLERUP
Tel. +45 75 14 44 44
ESBJERG
www.pmchydraulics.dk

Styrelektronik

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

PMC Hydraulics A/S
Baltorpbakken 1
DK-2750 BALLERUP
Tel. +45 75 14 44 44
ESBJERG
www.pmchydraulics.dk

ES Hydagent
Mätarv. 11B 
S-901 31 UMEÅ
Tel. 090-14 14 50
Fax 090-14 32 58
Getängsv. 29
S-502 63 BORÅS
Tel. 033-10 52 68
Fax 033-10 52 65 

GKN Land Systems AB
Alfred Nobels Allé 110
Box 71
SE-146 48 TULLINGE
Tel. 08-603 97 00

HYDAC AB
Box 8250
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-445 29 70
Fax 08-445 29 90

HYDNET AB
Raseborgsgatan 9
SE-164 74 KISTA
Tel. 08-59 470 470
Fax 08-59 470 479
EA Rosengrens gata 29
SE-421 31 V:A FRÖLUNDA
Tel. 031-49 94 90
Fax 031-49 94 99
Carlsgatan 12A
SE-211 20 MALMÖ
Tel. 040-699 81 80
Fax 040-699 81 81

Hydro Swede AB
Fågelviksvägen 18
SE-145 53 NORSBORG
Tel. 08-531 999 00
Falun: 023-794 250

Hydx Hydraulic Solutions AB
Östra Zinkgatan 1
Box 192
SE-271 27 YSTAD
Tel. 0411-55 71 80 
www.hydx.se

Kyrkvretens Hydraulic AB
Box 134
SE-137 22 VÄSTERHANINGE
Tel. 08-500 117 39
www.kyrkvretens.se

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

Parmab Drivelement AB
Box 144
SE-149 22 NYNÄSHAMN
Tel. 08-520 175 45
www.padr.se

PMC Cylinders AB
Box 20
SE-567 21 VAGGERYD
Tel. 0373-365 00
Fax 0393-365 19
SÄVSJÖ
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51

PMC Hydraulics AB
Box 1013
SE-436 21 ASKIM
Tel. +46 31 28 98 40
STOCKHOLM: +46 31 28 98 40
UMEÅ: +46 31 28 98 40
YSTAD: +46 411 690 00
E-post: info@pmchydraulics.se
www.pmchydraulics.se

Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com

Växjö Hydraulservice AB
Hammerdalsv. 7A
S-352 46 VÄXJÖ
Tel. 0470-70 02 40
www.vhs.nu

Ventiler

Hydro Swede AB
Fågelviksvägen 18
SE-145 53 NORSBORG
Tel. 08-531 999 00
Falun: 023-794 250

Hydx Hydraulic Solutions AB
Östra Zinkgatan 1
Box 192
SE-271 27 YSTAD
Tel. 0411-55 71 80 
www.hydx.se

Nimco AB
Agnesfridsvägen 186
Box 9192
SE-200 39 MALMÖ
Tel. 040-22 76 00
Fax 040-22 76 01
www.nimco.se 

Olsbergs Group
Box 17
SE-575 21 Eksjö
Tel. 0381 150 75
Fax 0381 140 71
e-mail: info@olsbergs.se
www.olsbergs.se

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

PMC Hydraulics AB
Box 1013
SE-436 21 ASKIM
Tel. +46 31 28 98 40
STOCKHOLM: +46 31 28 98 40
UMEÅ: +46 31 28 98 40
YSTAD: +46 411 690 00
E-post: info@pmchydraulics.se
www.pmchydraulics.se

Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com

Växjö Hydraulservice AB
Hammerdalsv. 7A
S-352 46 VÄXJÖ
Tel. 0470-70 02 40
www.vhs.nu

Filter, Ackumula-
torer, TillbehörStyrelektronik

ARGO-HYTOS Nordic AB
Topplocksgatan 18
SE-212 41 MALMÖ
Tel. 040-18 77 10
www.argo-hytos.com

Bosch Rexroth AB
SE-125 81 STOCKHOLM
Tel. 727 92 00
www.boschrexroth.se

Commercial Hydraulics
Se Parker Hannifin AB

Dani-tech Svenska AB
Tel. 046-23 30 60
Fax 046-23 30 69
www.dani-tech.com

Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se

ES Hydagent
Mätarv. 11B 
S-901 31 UMEÅ
Tel. 090-14 14 50
Fax 090-14 32 58
Getängsv. 29
S-502 63 BORÅS
Tel. 033-10 52 68
Fax 033-10 52 65 

HYDAC AB
Box 8250
SE-163 08 SPÅNGA 
Tel. 08-445 29 70
Fax 08-445 29 90

HYDNET AB
Raseborgsgatan 9
SE-164 74 KISTA
Tel. 08-59 470 470
Fax 08-59 470 479
EA Rosengrens gata 29
SE-421 31 V:A FRÖLUNDA
Tel. 031-49 94 90
Fax  031-49 94 99
Carlsgatan 12A
SE-211 20 MALMÖ
Tel. 040-699 81 80
Fax 040-699 81 81

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Donaldson Scandinavia
Futura II/Yrittäjänkatu 15 - 17
FI-65380 VAASA
Tel. +358 400 201 587
e-post:  ifs-fi@emea.
donaldson.com

PMC Hydraulics OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 VANTAA
Tel. +358 (0)20 7709700
LOIMAA
NASTOLA
PIRKKALA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
www.pmchydraulics.fi

Hydroscand AS
Grorudveien 55B
N-0976 OSLO
Tel. 22 91 89 00
Faks. 22 16 36 21
Arendal: 37 09 80 96
Askim: 69 88 77 90
Bergen: 55 11 78 40
Brumunddal: 62 35 70 10
Bryne: 51 48 96 50
Bærum: 67 17 22 70
Drammen: 32 88 85 55
Egersund: 51 46 58 00
Farsund: 41 60 26 70
Flekkefjord: 40 48 75 56
Forus: 51 63 77 70
Fredrikstad: 69 35 25 50
Gjøvik: 61 10 96 72
Halden: 69 18 48 20
Haugesund: 52 84 23 20
Kirkenes: 90 40 45 63
Kongsvinger: 62 81 93 34
Kristiansand: 38 09 79 80
Kristiansund: 90 50 39 87 
Larvik: 33 12 77 27
Lillestrøm: 63 84 44 20
Moss: 46 81 62 02
Oslo: 22 89 74 00
Porsgrunn: 35 55 95 30
Skien: 35 53 64 20
Tromsø: 77 66 56 40
Trondheim: 72 59 11 77
Tønsberg: 33 31 62 33
Ågotnes: 56 32 39 20
Ålesund Breivika: 70 13 38 04
Ålesund Sentrum: 70 13 38 04

Kramp A/S
Vestvollveien 34E
N-2019 SKEDSMOKORSET
Tlf.: (+47)22 80 38 30
e-mail: kramp.no@kramp.com  
www.kramp.com

ARGO-HYTOS Nordic AB
Topplocksgatan 18
SE-212 41 MALMÖ
Tel. 040-18 77 10
www.argo-hytos.com

Bosch Rexroth AB
SE-125 81 STOCKHOLM
Tel. 727 92 00
www.boschrexroth.se

Colly Filtreringsteknik AB
Box 81
SE-164 74 KISTA
Tel. 08-703 01 00
info@filter.colly.se
www.filtreringsteknik.se

Dani-tech Svenska AB
Tel. 046-23 30 60
Fax 046-23 30 69
www.dani-tech.com

Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se

Eigenbrodt AB
Box 704
SE-194 27 UPPLANDS-
VÄSBY
Tel. 08-594 63 400
Fax 08-564 63 420
e-post: kontakt@eigenbrodt.se
www.eigenbrodt.se

Hydroscand A/S
Hørkær 30B
DK-2730 Herlev 
Tel. +45 70 20 28 52
Fax. +45 70 2028 53

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

PMC Hydraulics A/S
Baltorpbakken 1
DK-2750 BALLERUP
Tel. +45 75 14 44 44
ESBJERG
www.pmchydraulics.dk

Danfoss Power Solutions AS
Postboks 134
N-1309 RUD
Årenga 2
N-1340 SKUI
Tlf. +47 67 17 73 73
Fax +47 67 13 20 84
e-mail:
danfoss-norway@danfoss.com
www.powersolutions.danfoss.no

Europafilter Norge AS
Peer Gyntsvei 5
N-5142 FYLLINGSDALEN
Tel. +47 55 160 160
Fax +47 55 168 976
e-mail: post@europafilter.no
www.europafilter.com

Kramp A/S
Vestvollveien 34E
N-2019 SKEDSMOKORSET
Tlf.: (+47)22 80 38 30
e-mail: kramp.no@kramp.com  
www.kramp.com

LEKANG maskin a.s
Hovedkontor:
Gamle Hobølvei 11
N-1550 HØLEN
Tel. +47 6498 2000
e-mail: kundservice@lekang.com
www.lekang.com

Pall Norge AS
Barbroveien 6
N-3511 HÖNEFOSS
Tel. +47 32 18 14 70
Fax +47 32 18 14 87
e-post: pall_norge@pall.com
www.pall.com

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Powertrain Services  
Scandinavia AB
Verpetvn. 34
N-1543 VESTBY
Tel.+47 64 98 11 00
www.walterscheid-group.com

Pump Tech AS
Fabrikkveien 26
N-4033 STAVANGER
tlf. +47 51 959 770
fax +47 51 959 771
www.pumptech.no

PMC Hydraulics OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 VANTAA
Tel. +358 (0)20 7709700
LOIMAA
NASTOLA
PIRKKALA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
www.pmchydraulics.fi
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Utbildning,
Konsultarbete

CleanOilCon ApS
Noria License Partner Scandinavia
Tværvej 25
DK-5700 Svendborg
Info@CleanOilCon.com
Tel. +45 22 22 29 76

Ingeniørfirmaet
Henrik G. Mølbak ApS
Elverdalsvej 17
DK-8270 Højbjerg
Tel. +45-8627 6925
Fax. +45-8627 6924
e-mail: hgm@hgmoelbak.com

Ledningskomponenter, 
Slang, Rör, Koppling

Ledningskomponenter, 
Slang, Rör, Koppling

Ledningskomponenter, 
Slang, Rör, Koppling

AMAB Hydraul AB
Bronsgjutargatan 2
SE-238 41 OXIE/MALMÖ
Tel. 040 615 50 00
Fax 040 615 50 49
e-post: info@amabhydraul.se
www.amabhydraul.se
Borlänge:Tel.0243-820 55
Motala:Tel.0141-23 50 00 
Trollhättan:Tel.0520-42 61 00
Umeå:Tel.090-13 02 80
Bosch Rexroth AB
S-125 81 STOCKHOLM 
Tel. HK: 08-727 92 00 
Borlänge: 0243-667 00 
Göteborg: 031-89 34 60        
Karlstad: 054-85 11 80 
Luleå: 0920-104 20 
Malmö: 040-28 88 60
Sundsvall: 060-66 39 90 
Växjö: 0470-175 30
www.boschrexroth.se
Dunlop Hiflex AB
Kistinge Industriområde
Seldonsvägen 2
302 62 Halmstad
Tel. 0104-14 44 00
www.dunlophiflex.se
Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se
GKN Land Systems AB
Alfred Nobels Allé 110
Box 71
SE-146 48 TULLINGE
Tel.08-603 97 00
HYDAC AB
Box 8250
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-445 29 70
Fax 08-445 29 90
Hydroscand AB
Bogårdsvägen 43
SE-128 62  Sköndal
Tel: 08 - 555 990 00
Fax: 08 - 555 990 90
ARBOGA: 0589-150 90
BODEN: 0921-189 60
BORLÄNGE: 0243-810 30
BORÅS: 033-25 75 07
ENKÖPING: 0171-216 80
ESKILSTUNA: 016-15 57 70
ESLÖV: 0413-692 90
FALKÖPING: 0515-77 67 55
GÄLLIVARE: 0970-557 20
GÄVLE: 026-51 78 88
GÖTEBORG Hisingen:  
031-64 75 80
GÖTEBORG Hisingsbacka: 
031-55 78 00
GÖTEBORG Sävenäs:  
031-726 74 90

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

PMC Hydraulics A/S
Baltorpbakken 1
DK-2750 BALLERUP
Tel. +45 75 14 44 44
ESBJERG
www.pmchydraulics.dk

Aggregat

Aggregat Service,
Reparation

Service,
Reparation

GÖTEBORG Åbro:
031-28 24 70
HALLSBERG: 0582-120 80
HALLSTAHAMMAR: 
0220-166 80
HALMSTAD: 035-16 20 30
HELSINGBORG: 
042-32 43 44
HUDIKSVALL: 0650-155 30
HÄSSLEHOLM: 
0451-38 84 88
JÖNKÖPING G:A  
FLYGFÄLTET: 036-18 80 40
KALMAR: 0480-567 90
KARLSKRONA: 0455-155 45
KARLSTAD: 054-85 16 15
KIRUNA: 0980-825 60
KRISTIANSTAD: 
044-20 07 70
LINKÖPING: 013-14 65 60
LJUNGBY: 0372-846 90
LUDVIKA: 0240-102 99
LUND: 046-12 40 50
LULEÅ: 0920-22 37 90
MALMÖ: 040-14 37 90
MJÖLBY: 0142-29 96 50
MORA: 0250-59 55 50
MOTALA: 0141-563 85
NORRKÖPING: 
011-26 57 50
NYKÖPING: 0155-28 01 80
PITEÅ: 0911-21 16 16
SALA: 0224-151 99
SANDVIKEN: 026-18 75 48
SKELLEFTEÅ: 0910-77 57 80
STOCKHOLM UPPLANDS 
VÄSBY: 08-585 702 50
STOCKHOLM BAND-
HAGEN: 08-555 990 50
SKÖVDE: 0500-41 60 05
SOLLEFTEÅ: 0620-255 70
SUNDSVALL: 060-56 66 90
SÖDERHAMN: 0270-642 50
SÖDERTÄLJE: 
08-550 800 47
UMEÅ TEG: 090-13 54 20
UMEÅ VÄSTERSLÄTT:  
090-10 50 70
UPPSALA: 018-14 26 30
VARA: 0512-165 90
VISBY: 0498-20 70 90
VÄRMDÖ: 08-570 105 50
VÄSTERÅS: 021-18 91 89
VÄXJÖ: 0470-74 96 70
ÅBRO: 031-28 74 70
ÄLVSBYN: 0929-720 80
ÖREBRO ASPHOLMEN:  
019-16 52 20
ÖREBRO BERGLUNDA:  
019-12 66 50
ÖRNSKÖLDSVIK:  
0660-158 30
ÖSTERSUND: 063-272 50
Hydx Hydraulic Solutions AB
Östra Zinkgatan 1
Box 192
SE-271 27 YSTAD
Tel. 0411-55 71 80 
www.hydx.se

Kyrkvretens Hydraulic AB
Box 134
SE-137 22 VÄSTERHANINGE
Tel. 08-500 117 39
www.kyrkvretens.se

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

PMC Cylinders AB
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51

PMC Hydraulics AB
Box 1013
SE-436 21 ASKIM
Tel. +46 31 28 98 40
STOCKHOLM: +46 31 28 98 40
UMEÅ: +46 31 28 98 40
YSTAD: +46 411 690 00
E-post: info@pmchydraulics.se
www.pmchydraulics.se

Sandvik Materials Technology
Tel. +46 8 793 05 90
Fax +46 8 793 05 29
e-post: smt.ssf@sandvik.com
www.smt.sandvik.com

Danfoss Power Solutions AS
Postboks 134
N-1309 RUD
Årenga 2
N-1340 SKUI
Tlf. +47 67 17 73 73
Fax +47 67 13 20 84
e-mail:
danfoss-norway@danfoss.com
www.powersolutions.danfoss.no

Kramp A/S
Vestvollveien 34E
N-2019 SKEDSMOKORSET
Tlf.: (+47)22 80 38 30
e-mail: kramp.no@kramp.com  
www.kramp.com

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Powertrain Services  
Scandinavia AB
Verpetvn. 34
N-1543 VESTBY
Tel.+47 64 98 11 00
www.walterscheid-group.com

Pump Tech AS
Fabrikkveien 26
N-4033 STAVANGER
Tlf. +47 51 959 770
Fax +47 51 959 771
www.pumptech.no

ARGO-HYTOS Nordic AB
Topplocksgatan 18
SE-212 41 MALMÖ
Tel. 040-18 77 10
www.argo-hytos.com

Bosch Rexroth AB
SE-125 81 STOCKHOLM
Tel. 727 92 00
www.boschrexroth.se

Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se

ES Hydagent
Mätarv. 11B 
S-901 31 UMEÅ
Tel. 090-14 14 50
Fax 090-14 32 58
Getängsv. 29
S-502 63 BORÅS
Tel. 033-10 52 68
Fax 033-10 52 65 

Danfoss Power Solutions AS
Postboks 134
N-1309 RUD
Årenga 2
N-1340 SKUI
Tlf. +47 67 17 73 73
Fax +47 67 13 20 84
e-mail:
danfoss-norway@danfoss.com
www.powersolutions.danfoss.no

Europafilter Norge AS
Peer Gyntsvei 5
N-5142 FYLLINGSDALEN
Tel.+47 55 160 160
Fax+47 55 168 976
e-mail:post@europafilter.no
www.europafilter.com

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Pump Tech AS
Fabrikkveien 26
N-4033 STAVANGER
tlf. +47 51 959 770
fax +47 51 959 771
www.pumptech.no

ARGO-HYTOS Nordic AB
Topplocksgatan 18
SE-212 41 MALMÖ
Tel. 040-18 77 10
www.argo-hytos.com

BAS Komponent AB
Box 302 
S- 571 24 NÄSSJÖ
Bosch Rexroth AB
SE-125 81 STOCKHOLM
Tel. 727 92 00
www.boschrexroth.se

Dani-tech Svenska AB
Tel. 046-23 30 60
Fax 046-23 30 69
www.dani-tech.com
Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10 
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se

ES Hydagent
Mätarv. 11B 
S-901 31 UMEÅ
Tel. 090-14 14 50
Fax 090-14 32 58
Getängsv. 29
S-502 63 BORÅS
Tel. 033-10 52 68
Fax 033-10 52 65 
GKN Land Systems AB
Alfred Nobels Allé 110
Box 71
SE-146 48 TULLINGE
Tel.08-603 97 00
HYDAC AB
Box 8250
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-445 29 70
Fax 08-445 29 90
Hydraulfunktion AB
Kungsgatan 67
SE-341 32 LJUNGBY
Tel. 0372-158 40
www.hydraulfunktion.se
Hydro Swede AB
Fågelviksvägen 18
SE-145 53 NORSBORG
Tel. 08-531 999 00
Falun: 023-794 250
Hydx Hydraulic Solutions AB
Östra Zinkgatan 1
Box 192
SE-271 27 YSTAD
Tel. 0411-55 71 80 
www.hydx.se
Industrihydraulik AB
Gammelbyg. 18
SE-742 34 ÖSTHAMMAR
Tel. 0173-25 28 50
Fax 0173-124 48

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

PMC Cylinders AB
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51

PMC Hydraulics AB
Box 1013
SE-436 21 ASKIM
Tel. +46 31 28 98 40
STOCKHOLM: +46 31 28 98 40
UMEÅ: +46 31 28 98 40
YSTAD: +46 411 690 00
E-post: info@pmchydraulics.se
www.pmchydraulics.se

Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com

Växjö Hydraulservice AB
Hammerdalsv. 7A
S-352 46 VÄXJÖ
Tel. 0470-70 02 40
www.vhs.nu

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Powertrain Services  
Scandinavia AB
Verpetvn. 34
N-1543 VESTBY
Tel.+47 64 98 11 00
www.walterscheid-group.com

Sandvik Materials Technology
Tel. +46 8 793 05 90
Fax +46 8 793 05 29
e-post: smt.ssf@sandvik.com
www.smt.sandvik.com

TESS as
Box 1540
N-3007 DRAMMEN
Tel. +47 32 84 40 00
e-post: tess@tess.no
www.tess.no

Unoflow AS
Brandstaveien 20
N-1550 Hølen
Tel. +47 64 98 06 00
Fax. +47 64 98 06 01
www.unoflow.no

Eurocomp AB
Prästgatan 39
SE-774 35 AVESTA
Tel. 0226-585 85
www.eurocomp.se

HYDAC AB
Box 8250
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-445 29 70
Fax 08-445 29 90

Kyrkvretens Hydraulic AB
Box 134
SE-137 22 VÄSTERHANINGE
Tel. 08-500 117 39
www.kyrkvretens.se

Olssons Hydraulik AB
Läroverksgatan 10
SE-575 31 EKSJÖ
Tel. 070-586 69 42

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel.08-597 950 00
www.parker.com/se

PMC Cylinders AB
Hantverkargatan 7
SE 576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51
Hällaryd:
Skede
SE-574 93 VETLANDA
Tel.0383-73 73 00
Fax 0383-73 73 19

PMC Hydraulics AB
Box 1013
SE-436 21 ASKIM
Tel. +46 31 28 98 40
STOCKHOLM: +46 31 28 98 40
UMEÅ: +46 31 28 98 40
YSTAD: +46 411 690 00
E-post: info@pmchydraulics.se
www.pmchydraulics.se

RPF Hydraulic AB 
Skopgränd 2
SE-194 51 UPPLANDS-VÄSBY
Tel. 08-623 07 30
Fax 08-623 07 36 

Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com

Stacke Hydraulik AB
Box 154
SE-568 24 SKILLINGARYD
Tel.0370-789 00
Fax 0370-789 10
e-post:
info@stackehydraulik.se
www.stackehydraulik.se

Växjö Hydraulservice AB
Hammerdalsv. 7A
S-352 46 VÄXJÖ
Tel. 0470-70 02 40
www.vhs.nu

Group VH A/S
Glarmestervej 5
DK-6710 Esbjerg
Tel. +45 75 15 30 77
Fax. +45 75 15 30 16
e-mail: neuverkauf@vh.dk
www. Groupvh.com

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

PMC Hydraulics A/S
Baltorpbakken 1
DK-2750 BALLERUP
Tel. +45 75 14 44 44
ESBJERG
www.pmchydraulics.dk

PMC Hydraulics OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 VANTAA
Tel. +358 (0)20 7709700
LOIMAA
NASTOLA
PIRKKALA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
www.pmchydraulics.fi

PMC Hydraulics OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 VANTAA
Tel. +358 (0)20 7709700
LOIMAA
NASTOLA
PIRKKALA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
www.pmchydraulics.fi

Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com
Unoflow AB
Bultgatan 30
SE-442 40 KUNGÄLV
Tel. 0303-93725
Fax. 0303-92685
www.fini.se 
Växjö Hydraulservice AB
Hammerdalsv. 7A
S-352 46 VÄXJÖ
Tel. 0470-70 02 40
Fax 0470-466 17
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Ventiler

AVENTICS AS
Kveldroiveien 7
N-1407 VINTERBRO
Tel. 0047 64 91 80 50
www.aventics.com/no

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

AVENTICS AB
Box 5003
SE-125 05 ÄLVSJÖ
Tel. 010 510 92 01
e-post: order.se@aventics.com
www.aventics.com/se

Camozzi Pneumatik AB
Box 9214
S-200 39 MALMÖ
Tel. 040-600 58 00
Fax. 040-600 58 99
Orderfax. 040 600 58 79

Festo AB
Box 2010
SE-200 21 MALMÖ
Tel. 020-38 38 40
Fax. 040-38 38 10
E-post: order@festo.se
www.festo.se

Metal Work Sverige AB
Modemgatan 7
S-235 39 VELLINGE
Tel. 040-42 07 00
www.metalwork.se

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-16308 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

PMC Cylinders AB
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51

SMC Pneumatics
Sweden AB
Ekhagsvägen 29-31
SE-141 71 HUDDINGE
Tel. 08-603 12 00
www.smc.nu

Tubex AB
Strömslundsgatan 3
SE-507 62 BORÅS
Tel. 033-20 88 40
Fax 033-20 88 49

Pakninger
Trelleborg Sealing 
Solutions Denmark A/S 
Pilestræde 58 st. th.
DK-1112 Køpenhavn K
Tel.+45 4822 8080
e-mail:tssdenmark@
trelleborg.com

Planetväxlar för hydraul-
motorer, fördelningsväxlar
PMC Hydraulics A/S
Baltorpbakken 1
DK-2750 BALLERUP
Tel. +45 75 14 44 44
ESBJERG
www.pmchydraulics.dk

Kramp A/S
Vestvollveien 34E
N-2019 SKEDSMOKORSET
Tlf.: (+47)22 80 38 30
e-mail: kramp.no@kramp.com  
www.kramp.com
Laboratorium (Oljeanalys)
Invicta as
Trondheimsveien 436b
N-0962 OSLO
Tlf.  +47-229 013 80
Fax +47-229 013 89
post@invicta.no
www.invicta.no
Mätinstrument
Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Motorer

Cylindrar

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-16308 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

Airtec Pneumatic
Sweden AB
Box 120
S-283 22 OSBY
Tel. 0479-126 00
Fax. 0479-127 19

Arcos Hydraulik AB
Teknikergatan 5
S-781 70 BORLÄNGE
Tel. 0243-820 75
Fax 0243-102 82

AVENTICS AS
Kveldroiveien 7
N-1407 VINTERBRO
Tel. 0047 64 91 80 50
www.aventics.com/no

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Övrigt

Övrigt

Övrigt Cylindrar

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

AVENTICS ApS
Naverland 11.1
DK-2600 GLOSTRUP
Tel. 0045 70 70 22 81
www.aventics.com/dk

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

AVENTICS ApS
Naverland 11.1
DK-2600 GLOSTRUP
Tel. 0045 70 70 22 81
www.aventics.com/dk

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

ARCC Utbildning AB
Skånegatan 2
SE-341 31 LJUNGBY 
Tel. 0731-418 058
e-post: info@arcc.se
www.arcc.se

Bosch Rexroth AB
SE-125 81 STOCKHOLM
Tel. 727 92 00
www.boschrexroth.se

Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se

Festo AB
Box 2010
SE-200 21 MALMÖ
Tel. 020-38 38 40
Fax. 040-38 38 10
E-post: order@festo.se
www.festo.se

ITH
Sörbyv. 1
S-891 61 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel. 0660-798 50
E-post: ith@ith.se
www.ith.se

Moog Norden AB
Stora Åvägen 19 B
SE-436 34 ASKIM
Tel. 031-68 00 60
Fax 031-28 75 32
info.sweden@moog.com
www.moog.com/industrial
www.moog.se

Projekthydraulik AB
Filargatan 4
SE-781 71 BORLÄNGE
Tel. 0243-800 25
www.projekthydraulik.se

Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com

Utbildning,
Konsultarbete

Europafilter Norge AS
Peer Gyntsvei 5
N-5142 FYLLINGSDALEN
Tel.+47 55 160 160
Fax+47 55 168 976
e-mail:post@europafilter.no
www.europafilter.com

KRM AS
Odins vei 10
N-1472 FJELLHAMAR
Tel. +47 67 90 40 00
Fax +47 67 90 45 80
E-post: krm@krm.no
www.krm.no

Pall Norge AS
Barbroveien 6
N-3511 HÖNEFOSS
Tel. +47 32 18 14 70
Fax +47 32 18 14 87
e-post: pall_norge@pall.com
www.pall.com

Marin-mobilhydraulik
CAD-bibliotek
Bosch Rexroth AB
SE-125 81 STOCKHOLM
Tel. 727 92 00
www.boschrexroth.se
Oljeprovtagnig hos kund,  
partikelräkning (CM20)
Edman & Sjöberg AB
Industriv. 10 
S-682 33 FILIPSTAD
Tel. 0590-187 80
www.edman-sjoberg.se
Luftolje-, vattenkylare 
Emmegi Heat 
Exchangers Nordic AB 
Viaduktgatan 8 
SE-341 32 Ljungby 
Tel.0372-864 90 
info@emmeginordic.se 
www.emmegi-heat-
exchangers.com
Experter på invändig rengöring 
av slang/rör
Eurocomp AB
Prästgatan 39
SE-774 35 AVESTA
Tel. 0226-585 85
www.eurocomp.se 
Tätningar
Freudenberg Simrit AB
Archimedesvägen 2
SE-168 66 BROMMA
Tel. +46 8 705 27 00
Fax +46 8 83 81 63
e-post: info@simrit.se
www.simrit.se
Cirkulationspumpar, vatten-
oljekylare, mätinstrument, 
processfilter, ventilblock, 
smörjsystem
HYDAC AB
Box 8250
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-445 29 70
Fax 08-445 29 90
Industristötdämpare
Expanderpluggar
Gängade styrpluggar
SUN Kvalitetsverktyg
HYDNET AB
Raseborgsgatan 9
SE-164 74 KISTA
Tel. 08-59 470 470
Fax 08-59 470 479
EA Rosengrens gata 29
SE-421 31 V:A FRÖLUNDA
Tel. 031-49 94 90
Fax 031-49 94 99

Carlsgatan 12A
SE-211 20 MALMÖ
Tel. 040-699 81 80
Fax 040-699 81 81 
Fax 040-699 81 81 

Smörjaggregat
Hydx Hydraulic Solutions AB
Östra Zinkgatan 1
Box 192
SE-271 27 YSTAD
Tel. 0411-55 71 80 
www.hydx.se

Ventilblock
Industrihydraulik AB
Gammelbyg. 18
SE-742 34 ÖSTHAMMAR
Tel. 0173-25 28 50
Fax 0173-124 48

Köldlaboratorium
Provning ner till -500C
ITH
Sörbyv. 1
S-891 61 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel. 0660-798 50
E-post: ith@ith.se
www.ith.se

Oljeanalyser 
ITH Analys AB
Sörbyv. 1
SE-891 61 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel. 0660-798 50
E-post: ith@ith.se
www.ith.se

Oljekylare
KTR Sverige AB
Hammarbacken 4B
Box 742
SE-191 27 SOLLENTUNA
Tel. 08-625 02 90
www.ktr.com/se/startsida.htm

Mätinstrument
Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

Axelkopplingar, mellan stycken, 
oljekylare, nivå vakter, tankar, 
doppvärmare, värmeväxlare
Parmab Drivelement AB
Box 144
SE-149 22 NYNÄSHAMN
Tel. 08-520 175 45
www.padr.se

Planetväxlar för hydraul-
motorer, fördelningsväxlar
PMC Hydraulics AB
Box 1013
SE-436 21 ASKIM
Tel. +46 31 28 98 40
STOCKHOLM: +46 31 28 98 40
UMEÅ: +46 31 28 98 40
YSTAD: +46 411 690 00
E-post: info@pmchydraulics.se
www.pmchydraulics.se

Rep. av pumpar / motorer
Alla fabrikat
RPF Hydraulic AB
Skopgränd 2
SE-194 51 UPPLANDS-VÄSBY
Tel. 08-623 07 30
Fax 08-623 07 36

Ventilblock, smörjsystem
Specma AB
J A Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda
Tel. 031-89 17 00
Fax 031-45 77 65
www.specma.com

Tätningar
Trelleborg Sealing Solution 
Sweden AB
Box 5046
SE-550 05 JÖNKÖPING
Tel. 036-34 15 00
E-post: tsssweden@
trelleborg.com
www.tss.trelleborg.com/se

Rotatorer
Tubex AB
Strömslundsgatan 3
SE-507 62 BORÅS
Tel. 033-20 88 40
Fax 033-20 88 49

Ventiler

Styrelektronik

AVENTICS AS
Kveldroiveien 7
N-1407 VINTERBRO
Tel. 0047 64 91 80 50
www.aventics.com/no
Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

AVENTICS ApS
Naverland 11.1
DK-2600 GLOSTRUP
Tel. 0045 70 70 22 81
www.aventics.com/dk
Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

Airtec Pneumatic
Sweden AB
Box 120
S-283 22 OSBY
Tel. 0479-126 00
Fax. 0479-127 19

AVENTICS AB
Box 5003
SE-125 05 ÄLVSJÖ
Tel. 010 510 92 01
e-post: order.se@aventics.com
www.aventics.com/se
Camozzi Pneumatik AB
Box 9214
S-200 39 MALMÖ
Tel. 040-600 58 00
Fax. 040-600 58 99
Orderfax. 040 600 58 79
Festo AB
Box 2010
SE-200 21 MALMÖ
Tel. 020-38 38 40
Fax. 040-38 38 10
E-post: order@festo.se
www.festo.se
Metal Work Sverige AB
Modemgatan 7
S-235 39 VELLINGE
Tel. 040-42 07 00
www.metalwork.se
Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-16308 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se
PMC Cylinders AB
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51
SMC Pneumatics
Sweden AB
Ekhagsvägen 29-31
SE-141 71 HUDDINGE
Tel. 08-603 12 00
www.smc.nu
Tubex AB
Strömslundsgatan 3
SE-507 62 BORÅS
Tel. 033-20 88 40
Fax 033-20 88 49

Planetväxlar för hydraul-
motorer, fördelningsväxlar
PMC Hydraulics OY
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 VANTAA
Tel. +358 (0)20 7709700
LOIMAA
NASTOLA
PIRKKALA
TURKU
ÄÄNEKOSKI
www.pmchydraulics.fi
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Missa inte att synas i
www.fluidguiden.com 
med fylliga företagspresentationer för att 
underlätta för företag som söker leverantör av 
en viss produkt att hitta lämplig sådan.

Medverkan i guiderna innebär automatiskt 
införande i branschregistret i tidskriften.  
Det går också bra att endast vara med i detta.

Kontakta vår annonsförsäljare  
Hans Simons, tel. +46(0)8 411 72 16 eller 
hans.simons@annonssaljarna.se 
och beställ ett införande.

Styrelektronik

AVENTICS AS
Kveldroiveien 7
N-1407 VINTERBRO
Tel. 0047 64 91 80 50
www.aventics.com/no
Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com
TESS as
Box 1540
N-3007 DRAMMEN
Tel. +47 32 84 40 00
e-post: tess@tess.no
www.tess.no
Unoflow AS
Brandstaveien 20
N-1550 Hølen
Tel. +47 64 98 06 00
Fax. +47 64 98 06 01
www.unoflow.no

Service,
Reparation

Utbildning,
Konsultarbete

Utbildning,
Konsultarbete

Abergon AB
Hökbov. 12
SE-141 73 SEGELTORP
Tel. 0707 488 789
e-post: sander@abergon.se
www.abergon.se

ARCC Utbildning AB
Skånegatan 2
SE-341 31 LJUNGBY 
Tel. 0731-418 058
e-post: info@arcc.se
www.arcc.se

AVENTICS AB
Box 5003
SE-125 05 ÄLVSJÖ
Tel. 010 510 92 01
e-post: order.se@aventics.com
www.aventics.com/se

Festo AB
Box 2010
SE-200 21 MALMÖ
Tel. 020-38 38 40
Fax. 040-38 38 10
E-post: order@festo.se
www.festo.se

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-16308 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

SMC Pneumatics Sweden AB
Ekhagsvägen 29-31
SE-141 71 HUDDINGE
Tel. 08-603 12 00
www.smc.nu

Övrigt

Övrigt

Airtec Pneumatic
Sweden AB
Box 120
S-283 22 OSBY
Tel. 0479-126 00
Fax. 0479-127 19

AVENTICS AB
Box 5003
SE-125 05 ÄLVSJÖ
Tel. 010 510 92 01
e-post: order.se@aventics.com
www.aventics.com/se

Camozzi Pneumatik AB
Box 9214
S-200 39 MALMÖ
Tel. 040-22 25 80
Fax 040-94 08 50
Orderfax 040-21 82 60
Eigenbrodt AB
Box 704
SE-194 27 UPPLANDS-
VÄSBY
Tel. 08-594 63 400
Fax 08-594 63 420
e-post: kontakt@eigenbrodt.se
www.eigenbrodt.se
Festo AB
Box 2010
SE-200 21 MALMÖ
Tel. 020-38 38 40
Fax. 040-38 38 10
E-post: order@festo.se
www.festo.se
Metal Work Sverige AB
Modemgatan 7
S-235 39 VELLINGE
Tel. 040-42 07 00
www.metalwork.se
Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-16308 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se
PMC Cylinders AB
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51

Filter, Tillbehör

Filter, Tillbehör Filter, Tillbehör

Ledningskomponenter
Slang, Rör, Koppling

Ledningskomponenter
Slang, Rör, Koppling

AVENTICS AS
Kveldroiveien 7
N-1407 VINTERBRO
Tel. 0047 64 91 80 50
www.aventics.com/no
Pall Norge AS
Barbroveien 6
N-3511 HÖNEFOSS
Tel. +47 32 18 14 70
Fax +47 32 18 14 87
e-post: pall_norge@pall.com
www.pall.com
Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

AVENTICS ApS
Naverland 11.1
DK-2600 GLOSTRUP
Tel. 0045 70 70 22 81
www.aventics.com/dk
Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

AVENTICS AS
Kveldroiveien 7
N-1407 VINTERBRO
Tel. 0047 64 91 80 50
www.aventics.com/no

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

AVENTICS ApS
Naverland 11.1
DK-2600 GLOSTRUP
Tel. 0045 70 70 22 81
www.aventics.com/dk

AVENTICS ApS
Naverland 11.1
DK-2600 GLOSTRUP
Tel. 0045 70 70 22 81
www.aventics.com/dk

Parker Hannifin Danmark
Industriparken 35-37
DK-2750 BALLERUP
Tel.+45 43 56 04 00
Fax +45 43 73 31 07
e-post: parker.dk@parker.com

AVENTICS ApS
Naverland 11.1
DK-2600 GLOSTRUP
Tel. 0045 70 70 22 81
www.aventics.com/dk

Grip-vriddon, 
CAD-bibliotek, styrsystem
AVENTICS ApS
Naverland 11.1
DK-2600 GLOSTRUP
Tel. 0045 70 70 22 81
www.aventics.com/dk

Sugkoppar & ejektorer
Airtec Pneumatic Sweden AB
Box 120
S-283 22 OSBY
Tel. 0479-126 00
Fax. 0479-127 19
Grip- vriddon,
CAD-bibliotek, styrsystem
AVENTICS AB
Box 5003
SE-125 05 ÄLVSJÖ
Tel. 010 510 92 01
e-post: order.se@aventics.com
www.aventics.com/se
Experter på invändig
rengöring av slang/rör
Eurocomp AB
Prästgatan 39
SE-774 35 AVESTA
Tel. 0226-585 85
www.eurocomp.se
Grip- vriddon,
CAD-bibliotek, styrsystem
Festo AB
Box 2010
SE-200 21 MALMÖ
Tel. 020-38 38 40
Fax. 040-38 38 10
E-post: order@festo.se
www.festo.se
Tätningar
Freudenberg Simrit AB
Archimedesvägen 2
SE-168 66 BROMMA
Tel. +46 8 705 27 00
Fax +46 8 83 81 63
e-post: info@simrit.se
www.simrit.se
Stötdämpare
HYDNET AB
Raseborgsgatan 9
SE-164 74 KISTA
Tel. 08-59 470 470
Fax 08-59 470 479
EA Rosengrens gata 29
SE-421 31 V:A FRÖLUNDA
Tel. 031-49 94 90
Fax 031-49 94 99
Carlsgatan 12A
SE-211 20 MALMÖ
Tel. 040-699 81 80
Fax 040-699 81 81
Pneumatiska styrsystem
Grip- vriddon,
CAD-bibliotek 
Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-16308 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se
Gripdon, vriddon, vakuum, 
instrumentering
SMC Pneumatics Sweden AB
Ekhagsvägen 29-31
S-141 05 HUDDINGE
Tel. 08-603 12 00
www.smc.nu
Tätningar
Trelleborg Sealing Solution 
Sweden AB
Box 5046
SE-550 05 JÖNKÖPING
Tel. 036-34 15 00
E-post: tsssweden@
trelleborg.com
www.tss.trelleborg.com/se
Egen tillverkning
Tubex AB
Strömslundsgatan 3
SE-507 62 BORÅS
Tel. 033-20 88 40
Fax 033-20 88 49

AVENTICS AS
Kveldroiveien 7
N-1407 VINTERBRO
Tel. 0047 64 91 80 50
www.aventics.com/no

Pall Norge AS
Barbroveien 6
N-3511 HÖNEFOSS
Tel. +47 32 18 14 70
Fax +47 32 18 14 87
e-post: pall_norge@pall.com
www.pall.com

Grip-vriddon, 
CAD-bibliotek, styrsystem
AVENTICS AS
Kveldroiveien 7
N-1407 VINTERBRO
Tel. 0047 64 91 80 50
www.aventics.com/no

Pneumatiska styrsystem
Grip-vriddon,
CAD-bibliotek
Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

AVENTICS AB
Box 5003
SE-125 05 ÄLVSJÖ
Tel. 010 510 92 01
e-post: order.se@aventics.com
www.aventics.com/se

Festo AB
Box 2010
SE-200 21 MALMÖ
Tel. 020-38 38 40
Fax 040-38 38 10
E-post:order@festo.se
www.festo.se

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel.08-597 950 00
www.parker.com/se

Airtec Pneumatic
Sweden AB
Box 120
S-283 22 OSBY
Tel. 0479-126 00
Fax. 0479-127 19
AVENTICS AB
Box 5003
SE-125 05 ÄLVSJÖ
Tel. 010 510 92 01
e-post: order.se@aventics.com
www.aventics.com/se

Camozzi Pneumatik AB
Box 9214
S-200 39 MALMÖ
Tel. 040-600 58 00
Fax. 040-600 58 99
Orderfax. 040 600 58 79

Festo AB
Box 2010
SE-200 21 MALMÖ
Tel. 020-38 38 40
Fax. 040-38 38 10
E-post: order@festo.se
www.festo.se

Metal Work Sverige AB
Modemgatan 7
S-235 39 VELLINGE
Tel. 040-42 07 00
www.metalwork.se

Abergon AB
Hökbov. 12
SE-141 73 SEGELTORP
Tel. 0707 488 789
e-post: aaa@abergon.se
www.abergon.se

AVENTICS AB
Box 5003
SE-125 05 ÄLVSJÖ
Tel. 010 510 92 01
e-post: order.se@aventics.com
www.aventics.com/se
Eurocomp AB
Prästgatan 39
SE-774 35 AVESTA
Tel. 0226-585 85
www.eurocomp.se
Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-163 08 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

Parker Hannifin AS
Solbråveien 32b
N-1383 ASKER
Tlf. +47 66 75 34 00
e-post: parker.norway@parker.com
www.parker.com

Unoflow AS
Brandstaveien 20
N-1550 Hølen
Tel. +47 64 98 06 00
Fax. +47 64 98 06 01
www.unoflow.no 

SMC Pneumatics
Sweden AB
Ekhagsvägen 29-31
SE-141 71 HUDDINGE
Tel. 08-603 12 00
www.smc.nu
Unoflow AB
Bultgatan 30
SE-442 40 KUNGÄLV
Tel. 0303-93725
Fax. 0303-92685
www.fini.se 

Parker Hannifin AB
Box 8314
SE-16308 SPÅNGA
Tel. 08-597 950 00
www.parker.com/se

PMC Cylinders AB
Hantverkargatan 7
SE-576 23 SÄVSJÖ
Tel. 0382-525 00
Fax 0382-125 51

SMC Pneumatics
Sweden AB
Ekhagsvägen 29-31
SE-141 71 HUDDINGE
Tel. 08-603 12 00
www.smc.nu

Uniflow AB
Bultgatan 30
SE-442 40 KUNGÄLV
Tel. 0303-93725
Fax. 0303-92685
www.fini.se
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Nytt från standardiseringen 
inom hydraulik- och pneumatik området 

Svenska Institutet för Standarder (SIS) informerar

Annonsförsäljning Sverige och övriga 
Europa exklusive Danmark
Annonssäljarna
Hans Simons
Svartmangatan 9
SE-111 29 Stockholm
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23 – 25 feb FILTECH 2021 Köln 

15 – 16 mars  Underhållsdagarna 2020, Lidingö
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20 – 22 maj  Entreprenad Live, Göteborg

4 – 6 okt Scanautomatic, Göteborg

20 – 21 okt  Offshore Technology Days (OTD), 
Bergen
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9 – 12 nov  Elmia Subcontractor, Jönköping

2022
10 – 13 maj   Elmia Automation, Jönköping

2 – 4 juni   Svenska Maskinmässan Solvalla, 
Stockholm

www.sis.se

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
• SIS-ISO/TS 17165-2:2021
Hydraulik – Slangledningar – 
Del 2: Rekommendationer för användning 
(ISO/TS 17165-2:2018)
Riktlinjer för val, tillverkning, installation, utbyte, underhåll 
och lagring av slang- och slangaggregat för hydrauliska 
system som är tillverkade av slangar som överensstämmer 
med ISO 1436, ISO 3862, ISO 3949, ISO 4079 och ISO 
11237, och slangkopplingar som överensstämmer med 
ISO 12151-serien. OBS 1 Många av dessa metoder kan 
också vara lämpliga för användning med andra typer 
av slangar och system. ANM. 2 Bilaga A listar exempel 
på faktiskt fel på grund av felaktig användning av 
hydraulslang och slangaggregat.

Publicerade standarder, 26 november 2020 – 17 februari 2021

Vill du veta mer 
om de senaste 

nyheterna?
Gå till 

www.fluid-scandinavia.se
och ”Nyhetsbrev”

Där finner du 
länkar till kompletta 

pressreleaser.

Om du vill beställa standardförslag, ställa frågor om innehåll, 
lämna synpunkter kontaktar du.
På sis.se kan du köpa nationella, europeiska och globala standarder. Du kan antingen köpa 
standarder var för sig eller prenumerera genom tjänsten SIS Abonnemang. Alla standarder 
finns tillgängliga både i både tryckt och onlineformat. För frågor om köp eller SIS-abonnemang 
kontakta SIS kundtjänst på 08-555 523 10 eller via mejl på sis.sales@sis.se

Det är öppet för alla företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att delta i 
utvecklingen av standarder. Du som deltar får tidig kunskap om framtida marknadskrav och riktlinjer 
för din bransch. Att delta i en standardiseringskommitté är en långsiktig investering i kunskap och 
konkurrenskraft. Kontakta SIS om du vill veta mer. 08-555 520 00, info@sis.se, www.sis.se

För standardbeställning kontakta: 
Sverige:  Svenska Institutet för Standarder (SIS). Tel. 08-555 523 10, sis.sales@sis.se

Norge: Standard no. https://www.standard.no/nettbutikk/
 salg@standard.no, support@standard.no

Danmark: https://webshop.ds.dk/da-dk/forside

Inom SIS jobbar kommittén för 
hydraulik och pneumatik med att 
ta fram standarder inom hydrau-
lik- och pneumatikområdet som 
är nyckelkomponenter i industrins 
automatiserade produktionsanläg-
gningar och inom maskin- och for-
donsindustrin. Kommittén bevakar 
det internationella standardiserings-
arbetet som pågår inom ISO/TC 
131 Fluid power systems. Svenska 
kommittén för hydraulik och pneu-
matik har varit aktiv sedan 70-talet 
och är en av SIS äldsta tekniska 
kommittéer.



Experts in
Quick Couplings

A constant flow of solutions

Founded in 1960, Stucchi is today one of the main producers
of solutions for fluids connection and control.

Stucchi quick couplings, operating up to pressures of 700 bar, are designed 
and produced in Italy to cover a wide range of applications, thanks to the use 
of different materials, and the numerous sizes and configurations available.

See our website: 
stucchigroup.com

www.cejn.seTel: +46 500 477500    info.sweden@cejn.com

TLX-serien
- Kopplingen som klarar de tuffaste applikationerna

TLX är en spillfri “twist lock” koppling för de 
tuffaste applikationerna inom entreprenads- och 
demoleringssegmentet. Denna “heavy-duty” 
snabbkoppling klarar de högst ställda kraven på 
chockflöden och tryckimpulser i hydraulsystemen. 

TLX är tillverkad av höghållfast stål, med zink-
nickel ytbehandling för lång livslängd i de mest 
krävande applikationerna. Serien finns tillgänglig i 
storlekar från 1/2” till 1 1/2” för att täcka de mest 
förekommande användningsområdena.

"Heavy-duty" kopplingen som klarar höga 
tryckimpulser och extrema chockflöden  
- helt enkelt en robust koppling...



Ev. retur till:
Ågrenshuset Produktion
893 30 BJÄSTA

DETTA ÄR OPTIMAL            
 AUTOMATION

Pneumatik 
Elektromekanik 
Industrihydraulik

Automation på  
kundens villkor

www.parker.com/se

Med Parker som partner får du som kund den mest lämpliga 
lösningen för just din applikation. Pneumatikens enkla och 
tillförlitliga lösningar, elektromekanikens precision eller 
kraften i hydrauliken. Bara Parker erbjuder alla lösningar. 

eller med olja. 

med el

Med luft,
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