
Lars Ögren – VD  
på Argo Hytos 

– Jag hade lovat både min 
fru och mig själv att jag 
inte skulle bli VD under 

min karriär. Men eftersom 
erbjudandet var verkligt 

intressant och dök upp vid 
rätt tillfälle så valde jag alltså 
att hoppa på det, något jag 

inte ångrat sedan dess.
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Att Hägglunds Atom tillverkas på fabriken i Mellansel är intressant även ur ett 
historiskt perspektiv. Där startade bröderna Hägglunds för många år sedan en fabrik 
som kom att bli ett nav för utveckling av hydraulikpumpar för tyngre industriella 
tillämpningar. Åke Pramstig, numera pensionerad, berättar den spännande historien 
om fabriken i Mellansel.

Paul Bogatir är klusterledare för Hydraulik-
klustret i Hudiksvall, HHK, och han ser stora 
möjligheter för hydraulikbranschen att vara 
mer proaktiva. Elektrifiering, digitalisering och 
andra förändringsprocesser är enligt honom 
en möjlighet för hydrauliken att vara med och 
driva utvecklingen mot ett grönt, hållbart och 
uppkopplat samhälle. 
IHHK kan ses som en typ av frizon för 
kreativa personer där de får träffas över 
företagsgränserna, samt mellan industri och 
akademi, för att tillsammans skapa utveckling. 
Eftersom elektrifiering av hydrauliken är ett 
relativt nytt teknikområde finns inga regler 
och inget facit, därför är det så viktigt att alla 
gör det tillsammans för att föra utvecklingen 
framåt, något alla vinner på.

Innehåll
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Thordab AB har utvecklat ett helt nytt koncept för en 
hydraulcylinder som kan balansera ut kranvikten på 
en arbetsmaskin så att energin används bara till själva 
lyftmomenten, vilket ger stora besparingar. Det var 
under ett projekt tillsammans med Elforest som skulle 
elektrifiera ett kranfordon som idén till cylindern först 
dök upp. Vid beräkningar på maskinen såg de att den 
största delen av det bränsle som gick åt vid ett lyft gick 
till att flytta själva kranen tom tillbaka efter lyftet. De 
började då fundera på hur det kunde göras smartare.

På Bosch Rexroths fabrik 
i Mellansel inleds nu 
produktion av Hägglunds 
Atom som med sitt betydligt 
högre vridmoment och 
effekt jämfört med sin 
föregångare är nästan 
otänkbart liten och kraftfull. 
Den är en vidareutveckling 
av Hägglunds CAb och tillhör 
Compact-programmet. 

Unik cylinder minskar 
bränsleförbrukningen

Ett kraftverk i miniatyr på fabriken

Lite industrihistoria från Mellansel 
– från cykelverkstad till hydrauliknav
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Som tema för det här numret har vi valt Elektri-
fiering då det är något som diskuteras mycket i 

branschen. Under mina intervjuer inför artiklarna har 
jag lärt mig mycket som vanligt, men en extra intres-
sant sak som jag insett är att elektrifieringen kopplat 
till hydraulik gått från att vara lite av ett hot, där man 
trott att el helt skulle ersätta hydrauliksystem, till att i 
stället visa på nya utvecklingsmöjligheter för hydrau-
liken. 

En spännande utveckling har skett i Hudiksvall där 
företaget Huddig tagit fram världens första koncept-
maskin som kombinerar el- och dieseldrift på ett helt 
nytt sätt. Tigon Technology har rönt stor uppmärk-
samhet runt om i världen och anses lägga grunden 
för en ny typ av fullhybridteknik. 

Genom elmotorns större flexibilitet kan hydrauliksys-
temen bli betydligt mer energieffektiva och därmed 
mer attraktiva som lösningar för många konstruktio-
ner. Vissa går till och med så långt att de säger att 
hydrauliken nu blir så avancerad att det skapas ett 
helt nytt forskningsområde kring hur hybridlösningar 
av el och hydraulik kan föra utvecklingen framåt. 

Samtidigt konstaterar forskarna att det är en bit kvar 
tills man till fullo kan utnyttja fördelarna med eldrift 
inom hydrauliksystemen då systemkonfigurationerna 
på pappret är otroligt många och det gäller att hitta 

de som fungerar bäst. I ett par artiklar från Linköpings 
universitet och Epiroc kan ni läsa om den senaste 
forskningen gällande elektrifiering, både av själva 
hydrauliksystemen och framtagandet av ett helt nytt 
koncept där forskarna i Linköping ska försöka göra en 
enda enhet av en elmotor och en hybridpump, med 
syfte att vinna i effektdensitet och storlek.

Utöver nya kunskaper från artiklarna inom temat 
har jag lärt mig mycket annat kul och spännande. 
Exempelvis intressant industrihistoria kring fabriken 
i Mellansel utanför Örnsköldsvik, en fabrik som ska-
pades av bröderna Hägglunds och som idag har en 
världsledande tillverkning av hydraulikpumpar. I den 
fabriken inleds nu produktion av en mycket liten men 
mycket kraftfull motor, Hägglunds Atom. Det var ock-
så mycket intressant att få tala med Lars Ögren på 
Argo Hytos och höra hans resa inom hydraulikbran-
schen, en resa han summerar lite nu inför sin kom-
mande pension.

Slutligen vill jag från den nuvarande chefredaktören 
framföra mina allra varmaste gratulationer till tid-
ningens första chefredaktör, tillika grundare, Bertil 
Andersson som just fyllt 80 år. Han berättar lite om 
hur tidningen startades en gång i världen och de 
utmaningar han ser framöver.

Trevlig läsning!

Elektrifiering – från hot till möjlighet

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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Elektrifiering, digitalisering och 
andra förändringsprocesser är en 
möjlighet för hydrauliken att vara 
med och driva utvecklingen mot 
ett grönt, hållbart och uppkopplat 
samhälle.

Det förklarar Paul Bogatir som är kluster-
ledare för Hydraulikklustret i Hudiksvall, HHK. 
Han menar att elektrifieringen ger en chans 
för hydraulikbranschen att ta en ledarposition 
i utvecklingen framöver.

– Ny teknik och nya begrepp som AI och 
machine learning värderas högt idag, sam-
tidigt som många upplever att hydraulik är 
osexigt. 

Men ett AI kan inte bygga en Öresundsbro 
eller ändra kurs på ett JAS 39 Gripen utan att 
hydrauliken utför ett arbete. 

– Det verkliga värdet är när vi skapar nytta 
i samhället och det gör hydraulikbranschen 
varje dag. Därför tycker jag att det är viktigt 
att försöka vända på begreppen och sätta 
hydrauliken högst upp i värdekedjan. Bilden 
nedan gjorde jag till en föreläsning för att 
hamra hem just det.

Han fortsätter med att konstatera att han 
saknar ett driv hos branschen att vilja ta led-
ningen för utvecklingen, det han sett hittills 
handlar mycket om att följa efter. 

– En anledning är att det har gått bra att 
tjäna pengar på gamla tekniska lösningar och 
äldre affärsmodeller. Men det finns så myck-
et mer att göra för att visa hur viktig själva 
hydrauliken är för otroligt många funktioner 
i samhället, det är ju själva hydrauliken som 
utför jobbet och att byta från dieseldrift till 
eldrift ändrar ju inte på det. Vi måste VÅGA 

leda eftersom samhällsomställningar som 
digitalisering och elektrifiering fäller gamla 
affärsmodeller i allt snabbare takt. Vi måste 
själva ta ansvar för att vi ska kunna vara lön-
samma och innovativa i framtiden. Ingen 
kommer att göra det åt oss.

Han skulle gärna se en kulturförändring 
inom branschen där följa john-modellen byts 
ut mot en betydligt större nyfikenhet på fram-
tiden.

– Elektrifieringen är en så stor omställning 
för hela samhället att man måste börja tänka 
nytt, och i det sammanhanget ser jag stora 
möjligheter för hydraulikbranschen att visa 
framfötterna och ta på sig ledartröjan. Vem 
drar egentligen gränsen för vad en bransch 
får göra? Idag är det tech-bolag som driver 
utvecklingen i bilindustrin. Varför ska inte 
hydraulikbranschen kunna göra samma sak 
för andra branscher? Det vore olyckligt om 
man fortsätter att vänta ut utvecklingen hos 
andra för att sedan följa efter, då riskerar man 
att förlora mer än man vinner, förklarar Paul 
Bogatir bestämt.

Många hydraulikföretag samlade
Hudiksvall har en lång historia av hydraulisk 
innovation, här startades bland annat Voith 
Turbo Safeset, OilQuick, Hiab, Sunfab och 
Huddig. Hydraulikklustret i Hudiksvall, HHK, 
startades 2011 och är ett industrikluster i och i 
närheten av Hudiksvall, med en kärna av före-
tag som använder och utvecklar applicerad 
hydraulik.  

– Syftet med HHK var, och är fortfarande, 
att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft 
och locka resurser till regionen genom att 
erbjuda en inkluderande, innovativ miljö för 
att skapa samarbete. Att skapa tillsammans 
är en nyckel för den framgång vi har fått, alla 
utgår från mottot – ”Är det bra för Hudiksvall 
är det bra för mig”.

Inom HHK vill de inspirera till ett nytänkan-
de och ge plats till de ”genier” som finns på 
många håll ute på företagen men som inte 
riktigt ryms i centraliserade affärsmodeller. 

– Om vi kollar på de stora uppfinnarna vi 
haft, jag tänker främst på Gustaf de Laval 
vars uppfinningar fortfarande utgör basen för 
mycket teknik, så var de oftast rätt ostruktu-
rerade men med en fantastiskt kreativ hjärna. 
Att tvinga in en sådan person i tydliga affärs-
modeller och hierarkier inom företag tar ofta 
död på kreativiteten. 

En frizon för kreativitet
Paul Bogatir ser HHK som en typ av frizon 
för kreativa personer där de får träffas över 
företagsgränserna, samt mellan industri och 
akademi, för att tillsammans skapa utveckling.

– Vi jobbar med snabba innovationsproces-
ser där alla får utrymme för sina idéer, och 
sedan har vi sätt att sålla ut de bästa för att 
utveckla vidare. Eftersom elektrifiering av 
hydrauliken är ett relativt nytt teknikområde 
finns inga regler och inget facit, därför är det 
så viktigt att alla gör det tillsammans för att 
föra utvecklingen framåt, något alla vinner på.

Samarbetar med 
Linköpings universitet
Fokus i regionen är mobil hydraulik, vilket är 
en viktig del av svensk fordonsindustri där 
Sverige idag är världsledande. Under utveck-
lingen av HHK inleddes för ett antal år sedan 
ett nära samarbete med Linköpings universi-
tet, som är navet i svensk hydraulikforskning.

– För att behålla konkurrenskraften och 
för att säkra en viktig strategisk länk i svensk 
fordonsindustri startades 2017 det gemen-
samma forskningsprojektet STEALTH mellan 
Flumes (Fluida och Mekatroniska System) 
på Linköpings universitet och HHK med fem 
av dess medlemmar: Hiab, Sunfab, Huddig, 
Tube och OilQuick.

STEALTH beviljades forskningsmedel från 
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation 
och från Energimyndigheten, och alldeles 

Forts. på sid 8

Tema – ELEKTRIFIERING

Elektrifiering 
en chans att ta ledarrollen

Paul Bogatir
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Forts. från sid 6

nyligen kom beskedet att en fortsättning, 
STEALTH 2, har blivit beviljade nya forsk-
ningsmedel från Energimyndigheten.

– Samarbetet inom STEALTH har varit otro-
ligt givande, det är redan färdiga produk-
ter på väg att introduceras som baserats på 
forskningen där. En viktig del av det projektet 
är att skapa nya kontaktytor mellan forskning 
och företag, att bygga in samarbete med aka-
demin i företagens affärsmodeller, även de 
små.

Forskning blir affärer
I forskningsprojektet ingår också ett antal 
industridoktorander som jobbar med energi-
effektivisering och elektrifiering på företag i 
Hudiksvall i samband med sin forskning.

– Det är en av flera målsättningar med det 
nära samarbetet med universitetsforskningen, 
att ge företagen hjälp att översätta forsk-
ningsresultat till affärsrelevant kunskap vilket 
både industridoktorander och olika samar-
betsprojekt gör.

Som ett stöd i den målsättningen har HHK 
ett traineeprogram för nyutexaminerade civil-
ingenjörer som under traineeperioden får cir-
kulera på olika företag som ingår i HHK och 
testa på olika verksamheter innan de bestäm-
mer sig för var de vill börja.

– Att skapa dessa nätverk och underlätta 
kompetensutveckling och samarbeten är ett 
av HHK:s huvudsyften, och jag tror att kon-
stellationen i HHK är lagom komplex för att 
kunna bygga samarbeten med många typer 
av aktörer. Ingen spelare är för dominerande 
så att luften går ur övriga, utan alla finns inom 
en rimlig variation för att kunna bygga förtro-
endefulla samarbeten. Inom HHK finns inga 
avtal utan allt bygger på tillit mellan parterna, 
vilket jag tror är rätt unikt för oss, avslutar Paul 
Bogatir.

Ylva Sjönell

Tema – ELEKTRIFIERING
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Forts. på nästa sida

Tema – ELEKTRIFIERING

Elektrifiering – vägen mot 
en grönare framtid 

I början av 2000-talet hölls ofta 
diskussioner om att byta ut den 

smutsiga hydrauliken inom industrin 
mot elektromekaniska system. 
Idag har man skiftat fokus mot 
att hitta hybridlösningar med en 
kombination av el och hydraulik.  

Det konstaterar Anders Garnell, försälj-
ningschef på Bosch Rexroth, som jobbat 
med industriell hydraulik i över 20 år.
– Idag handlar diskussionerna mycket mer 

om hur man kan utnyttja elmotorns flexibilitet 
till att även optimera de hydrauliska systemen, 

vilket bidrar till en betydligt positivare syn på 
hydrauliken idag.

Hydrauliken utmålades som en bov
Han kommer väl ihåg resonemangen i början 
av elektrifieringen av hydrauliska applikationer 
inom industrin, hur relativt ensidiga de var i att 
utmåla hydrauliken som boven till att fabriker 
ofta var skitiga och med dålig arbetsmiljö.

– Jag vet fortfarande inte vad, eller vem, 
som drev på men mer eller mindre alla talade 
då om att helt elektromekaniska system var 
enda vägen framåt, att helt byta ut och där-
med ersätta de hydrauliska momenten. 

Resultatet blev att många leverantörer bör-
jade ta fram helautomatiska system som skul-
le ersätta hydrauliken, men det blev inte så 
bra som många hade förväntat sig.

– Vi på Bosch Rexroth konverterade också 
en del system till elektromekaniska men insåg 
relativt snart att det inte var så lätt att ersätta 

en grönare framtid 
I början av 2000-talet hölls ofta 

diskussioner om att byta ut den 

Anders Ganrell
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Forts. från föregående sida

hydrauliken. Det finns många applikationer 
som elektromekaniska lösningar med fasta 
system av kugghjul och annat inte klarar av, 
där systemet utsätts för värme, chocklaster, 
vibrationer och stötar. Det är tuffa miljöer där 
hydrauliken med en viss fjädring i systemet är 
överlägsen och hittills omöjlig att ersätta.

Hybridlösningar började växa fram 
Insikten att elektromekaniska system inte är 
lösningen på allt blev startskottet på diskus-
sionen kring hur man bäst utvecklar CO2 
neutrala lösningar där man kombinerar eldrift 
med hydrauliska system.

– När man väl kommit dit insåg man även 
att en elmotor har en mängd fördelar som 
kan utnyttjas för att optimera de hydrauliska 
systemen, inte minst att de är flexibla med 
varierat varvtal vilket gör att man kan styra 
hydrauliken på ett helt annat sätt.

Det gjorde i sin tur att styr- och reglerutrust-
ningar utvecklades och blev mer avancerade.

– Idag kan man styra hydraulik på samma 
sätt som elektromekaniska system och alltmer 
intelligenta styrningar utvecklas snabbt.

Det är också en stor skillnad idag i hur en 
fabrikslokal ser ut.

– Jämfört med för 20-30 år sedan är det en 
väldigt stor förbättring generellt, idag kan 
man ju nästan sitta och äta middag på golvet 
så rent är det. Och de hydrauliska systemen 
för industriella applikationer har också utveck-
lats mycket, en rätt installerad och väl skött 
anläggning läcker inte hydraulolja idag. 

En annan av hydraulikens stora fördelar som 
man upptäckte var svårt att ersätta är den 
höga kraftdensiteten i hydrauliska system.

– Det går att få till även med en elektrome-
kanisk lösning, men den lösningen blir anting-
en orimligt dyr eller orimligt stor.

Hybridlösningar alltmer 
energieffektiva
När leverantörerna började utveckla lösningar 
där de kombinerade el och hydraulik så insåg 
de vilka stora möjligheter som fanns för att 
skapa mer energieffektiva lösningar.

– Med frekvensstyrda elmotorer kan man 
få varvtalsstyrda flöden vilket gör att motorn 
inte är ingång hela tiden utan bara när den 
behövs, vilket sparar mycket energi jämfört 
med motorn som var i gång konstant.

Men det är inte bara ur energieffektivise-
ringssynpunkt man optimerar hydraulsyste-
men idag, hållbarhetsaspekter blir också allt-
mer viktiga.

– Med en längre livslängd på hela systemen 
så minskar man CO2-avtrycken markant även 
om kostnaden för ett system som optimerats 
utifrån livslängd blir något dyrare. Längre livs-
längd får man om de ingående delarna tillver-
kas för att hålla längre och dessutom under-
hålls på ett bättre sätt.

Där spelar digitaliseringen av industrin en 

stor roll, med moderna övervakningssystem 
som bygger på inbyggda sensorer i alla delar, 
jobbar man betydligt mer med förebyggande 
underhåll idag vilket har en positiv effekt på 
hela systemen.

Elektronifiering framtidssäkrar 
morgondagens fabriker 
Utvecklingen mot Industri 4.0 med exempel-
vis IoT ger ytterligare möjligheter för ett mer 
intelligent system.

– Kombinationen av IoT, hydraulik och elek-
tronik skapar förutsättningar för en effektiv 
elektronifiering som jag ser som nästa steg i 
utvecklingen.

Med elektronifiering kan man exempelvis 
noggrannare styra hydraulikpumpen och på 
så sätt öka effektiviteten genom att ha lägre 
tryckmarginal och mindre förluster, öka pro-
duktiviteten genom noggrann effektregle-
ring och förbättrad respons eller öka flexibi-
liteten med varierande tryckbegränsning och 
maskindynamik.

– Utvecklingen mot att alla delar i ett sys-
tem talar med varandra skapar möjligheter 
till ökad energieffektivitet, exempelvis att en 
ventil kan tala om för pumpen att den snart 
kommer behöva mer kraft så pumpen skapar 
den kraften exakt när den behövs.

Bosch Rexroth är en stark aktör som driver 
arbetet med att hitta smarta hållbara lösning-
ar ur både ett miljö- och kostnadsperspektiv: 

– Genom att vara en del av Bosch kan vi 
utifrån behov prova våra idéer i någon av 
Boschs 230 fabriker och därmed driva utveck-
lingen framåt. 

Skräddasydda lösningar  
för slutbrukarna 
De hybridlösningar som tas fram är svåra att 
göra enhetliga, att skapa ett system passar 
för alla maskiner.

– Lösningarna blir mer individualiserade 
även om vi använder en del generella kompo-
nenter. I det läget blir det viktigare att kunna 
ha en dialog direkt med slutkunderna för att 
få reda på under vilka förutsättningar syste-
met ska fungera, det i sin tur styr mycket av 
vilken kombination av tekniker som passar 
bäst för just den kunden.

Utvecklingen går även mot konstruktioner 
av slutna hydrauliska system, exempelvis en 
cylinder med ett litet hydraulikaggregat ovan-
på, som bara behöver el för att driva pumpen 
och tack vare intelligent styrning minskar man 
förlusterna.

– Det blir inget eldande för kråkorna och 
hydraulsystemen blir mycket effektivare, vil-
ket är några av de stora vinsterna med att 
uppgradera de hydrauliska systemen till 
modern, styrd och uppkopplad hydraulik, 
avslutar Anders Garnell.

Ylva Sjönell
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Vision av den totalt uppkopplade världen där man kan övervaka och styra produktion över hela 
världen från ett och samma ställe.

CytroForce – plug 
and play hydraulik, 
hydraulisk cylinder, 
aggregat och ventiler, 
snyggt och kompakt 
förpackat.
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På Linköpings universitet finns 
Sveriges nav för forskning inom 
hydrauliska system. Sedan 2015 
pågår projekt med syfte att skapa 
fossilfria arbetsfordon och få bort 
dieselmotorn.

Liselott Ericson är biträdande professor på 
Institutionen för Fluida och mekatroniska 
system och har drivit ett flertal projekt för att 
utveckla de hydrauliska systemen.

– Tidigare var det bränsleförbrukningen 
som vi arbetade med att få ner, nu handlar 
det om att utnyttja de fördelar som kommer 
då man byter från dieseldrift till eldrift för att 
skapa mer energieffektiva system, förklarar 
hon.

Att elektrifiering är så mycket mer än att 
bara byta en förbränningsmotor mot elmotor 
är något hon vill framhålla.

– Hydrauliken kan definitivt växa med 
eldrift, exempelvis skapar en hastighetsregle-
rad pump stor flexibilitet i systemet. Så det 
gäller att inte göra misstaget att bara tänka 
motordrift när man talar om elektrifiering av 
hydrauliska system.

Kan fördela kraften dit den behövs
Att dieselmotorn inte bara driver själva maski-
nen utan också de cylindrar med aktuatorer 
(ställdon) som behövs för att lyfta och sänka 
skopor, lyftarmar och andra verktyg med och 
utan tungt innehåll innebär både utmaningar 
och möjligheter.

– Nu skapas möjligheter att exempelvis 
använda flera elmotorer som skapar ett mer 
flexibelt system. Samtidigt kräver elmotorer 
batterier vilket ökar kraven på energieffekti-
vare hydrauliksystem.

I dagens dieseldrivna system uppstår det 
samkörningsförluster när exempelvis två 
cylindrar, en på varje sida skopan eller lyftan-
ordningen, kräver olika trycknivåer. 

– Kan vi få till en elektrisk drift uppstår möj-
ligheterna att använda flera elmotorer och 
fördela kraften dit där den behövs, säger 
Liselott Ericson.

En förhoppning är att de kan ta bort ven-
tilerna som används i dieseldrivna fordon för 
att fördela energin. 

– Ventiler, men då troligen enklare, kommer 
behövas i alla fall på grund av företeelser som 
asymmetriska cylindrar eller dubbelverkande 
krafter. 

Elmotorer ökar  
designrymden markant
De möjligheter som byte till eldrift skapar 
leder också till att det finns en uppsjö av olika 
systemkonfigurationer som passar olika bra 
för olika applikationer.

Intensiv forskning om elektrifiering 
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– Förhoppningen är ju att vi ska hitta någ-
ra mer optimala lösningar, men hittills i våra 
forskningsprojekt har vi inte sett att det kon-
vergerar mot något enhetligt system, utan 
mest troligt är att det kommer finnas ett stort 
antal lösningar att välja mellan. Det innebär i 
sin tur att det blir viktigare att verkligen veta 
vad man behöver när man konstruerar sin 
maskin för att få rätt lösning till just den app-
likationen. 

Linköpings universitet har tillsammans 
med Epiroc och Volvo CE fått forsknings-
medel från Energimyndigheten för projektet 
”Energieffektiva kompakta elektrohydrauliska 
komponent- och systemlösningar för arbets-
maskiner, Ehydraulik” för att titta närmare på 
de olika tänkbara systemlösningar som eldrift 
kan leda till.

– Projektet är uppdelat i olika delar där en 
är att forska fram mer energieffektiva hydrau-
liksystem baserat på eldrift och en annan är 
att försöka integrera en elmotor med hydrau-
likpumpen.

Världsledande forskning 
Syftet med en kombinerad elmotor-pump är 
att få till en mer kompakt enhet med högre 
effektdensitet. Men det finns utmaningar 
med projektet.

– Ingen har tidigare gjort det. Det finns tidi-
gare forskning inom området men den har 
aldrig lett fram till en serieproducerad enhet, 
vilket är målet med vårt projekt. Vi har ett bra 
koncept vi arbetar efter, sedan får vi se hur 
det fungerar när vi testar det mer framöver, 
berättar Liselott Ericson.

Det gäller bland annat att ha en energi-
effektiv pump som kan fungera ihop med en 
elmotor.

– I ett tidigare projekt har vi tagit fram och 
designat en effektiv hydraulikpump och nu 
ska vi ta reda på hur pumpen kan integreras 

i arbetsmaskinens elmotor och hur det påver-
kar prestandan i hela systemet. Målet är att 
den eldrivna hydraulikpumpen ska minska det 
totala energibehovet så att arbetsmaskinen 
kan gå 5-10 procent längre med samma bat-
teristorlek.

När de integrerar pumpenheten i elmotorn 
kan de ta bort ett kraftöverföringssteg efter-
som de elektromagnetiska krafterna i elmo-
torn och de hydrauliska krafterna i pumpen 
verkar på samma mekaniska delar, vilket ger 
mindre förluster. 

Forskningsfokus för framtiden
Nästa steg inom forskningen på mer energi-
effektiva hydrauliksystem är att ta fram en 
hel kompakt enhet med elmotor, pump och 
cylinder.

– Här pågår redan viss forskning interna-
tionellt. Det handlar om det som kallas EHA, 
en elektrohydrostatisk aktuator, och har lyfts 
fram som en potentiell lösning för framtiden. 

EHA-system används för närvarande inom 
flygindustrin och arbetar utan ventiler så att 
alla funktioner i maskinerna är oberoende av 
varandra. Som ett fristående hydraulsystem 
integrerar det en cylinder och en enda kon-
trollenhet. EHA-system är kompakta och hög-
effektiva och kräver endast en elanslutning för 
att fungera.

– Bland fördelarna finns att utan konventio-
nell ventilstyrning minskar energiförlusterna 
dramatiskt och kompakta system hjälper även 
till att minska anläggningsmaskiners totala 
vikt.

De nackdelar man kan se med EHA är 
bland annat att det innebär montering av ett 
nytt system som inte eftermonteras på några 
befintliga anläggningsfordon utan måste 
införas i konstruktionsstadiet när man utveck-
lar nya maskiner.

Ylva Sjönell

Liselott Ericson med den nya motorn som nu 
testas i nästa forskningsprojekt.
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Optimerar en hjullastare för eldrift
I det stora forskningsprojektet 
Elhydraulik bidrar Epiroc med ett 
delprojekt där de tittar på hur en 
arbetsmaskin kan ställas om till 
energieffektiv eldrift med all den 
komplexitet det innebär med att 
hitta den optimala lösningen.
Epiroc är, tillsammans med Volvo CE, Linkö-
pings universitet och Volvo Cars, partner i 
det stora forskningsprojektet ”Energieffektiva 
kompakta elektrohydrauliska komponent- och 
systemlösningar för arbetsmaskiner, Ehydrau-
lik” som finansieras av Energimyndigheten.

– Vi har redan eldrivna (batteridrivna) hjul-
lastare och vi uppdaterar hydraulsystemet 
mer eller mindre kontinuerligt. Resultatet från 
detta projekt kommer vi troligen inte att ha i 
serieproduktion innan projektet är slut 2023, 
men med all den kunskap vi bygger upp hop-
pas vi vara rätt nära. Dessutom kommer kun-
skaperna användas i alla våra utvecklingspro-
jekt, förklarar Anders Lindkvist, Senior Tech-
nology Project Manager på Epiroc.

Flexibiliteten öppnar nya möjligheter
Ett fokus för projektet är att försöka förstå hur 
de bäst kan utnyttja den flexibilitet som elmo-
torer bidrar med till hydrauliksystemet.

– Man kan ju använda flera motorer för 
bättre prestanda, vilket å ena sidan är mer 
energieffektivt men å andra sidan även mer 
komplext. Med batteridrivna elmotorer är det 
viktigare att se över hela systemets effektivitet.  
Tidigare var det ju ingen svårighet att bara öka 
dielseltankens storlek, men att hänga på fler 
och större batterier medför större problem.

Det gäller därför att optimera hela systemet 
och de kommer testa olika typer av, och kom-
binationer av, pumpar, ventiler, aktuatorer 
och elmotorer.

– Det ger ett stort antal olika konfiguratio-
ner. Vi har valt att titta på ett system för en 
hjullastare då det är lagom komplext, det 
har ett antal hydraulikfunktioner men inte för 
många. Det är också en produkt både Epiroc 
och Volvo har. Dock tror vi inte att vi kom-
mer hitta en singulär lösning för alla hjullas-
tare, utan det kommer alltid finnas flera bra 
lösningar att välja mellan.

Gallrar bland möjliga lösningar
Sedan projektet inleddes våren 2020 har de 
anställt en doktorand som på systemsidan ska 
hjälpa dem med att titta på olika möjliga lös-
ningar.

– Vi inledde projektet med att genom vår 
samlade kunskap välja bort ett antal möjliga 
lösningar som vi ansåg inte skulle uppfylla 
kriterierna. Nu har projektets doktorand tagit 
över och kommer göra nästa gallring utifrån 
energieffektivitet och komplexitetsnivå.

Det handlar bland annat om att hitta en bra 
balans mellan de finesser som de kan lägga in 
i systemet och den nytta den finessen faktiskt 
bidrar med.

– Exempelvis kanske ytterligare en ventil 
gör systemet effektivare men om den inte 

bidrar till att spara tillräckligt med energi så är 
det inte värt det.

Testar en specialdesignad pump
På komponentnivå har de inlett tester av en 
specialutvecklad variabel hydraulikpump med 
ett nytt konstruktionskoncept.

– Vi ska kolla hur den kan kombineras med 
varvtalsstyrda elmotorer. Det handlar ju 
mycket om att jaga förluster med de nya verk-
tyg vi får genom elmotorerna, som att friare 
kunna styra varvtal.

Det närmaste halvåret kommer fokus i pro-
jektet vara att fortsätta diskussionerna baserat 
på nya data de får fram och att jobba med 
olika simuleringar.

– Därefter kommer vi börja bygga och testa 
olika möjliga konfigurationer i labbmiljö och 
testa om simuleringarna kan verifieras.

Målsättningen är att hitta effektivare och 
mer optimerade hydrauliksystem samtidigt 
som batteristorleken hålls på en rimlig nivå.

– Det handlar i våra forskningsprojekt myck-
et om att hitta balansen mellan installerad 
effekt, energieffektivitet och kostnad.

Hydrauliksystem utvecklas  
till ett forskningsområde
Anders Lindkvist ser att elektrifieringen 
har orsakat en förändring i hur man ser på 
hydrauliska system i dag jämfört med för ett 
antal år sedan.

– Tidigare handlade det mer om att bara 
montera på ett par hydraulikpumpar och 
cylindrar och sedan köra på utan att tänka så 
mycket på hur effektivt systemet egentligen 
var. Samtidigt hade man inte lika stora möjlig-
heter att variera systemet med en enda die-
selmotor som drivkälla.

Nu när eldriften införs öppnar det för dis-
kussioner om hela systemets energieffekti-
vitet och huruvida det verkligen är optimalt 
konstruerat, och då blir tongångarna sakta 
annorlunda.

– I framtida arbetsmaskiner ser vi ingen 
utfasning av arbetshydrauliken till förmån för 
exempelvis elektriska aktuatorer. Hydrauli-
kens fundamentalt goda egenskaper att han-
tera yttre chocklaster samt smörjning, kylning 
och rengöring av glidytor gör hydrauliken 
framtidssäker. 

Utmaningarna ligger i att designa hydrau-
liken energieffektiv, utan att göra avkall på 
prestanda eller styrbarhet.

– Med elmotorernas införande inser man vil-
ket komplext och sofistikerat system hydrauli-
ken egentligen är, hur många parametrar det 
finns att kombinera på olika sätt, något som 
ger upphov till ett nytt forskningsområde vil-
ket ju är väldigt kul, avslutar Anders Lindkvist.

Ylva Sjönell

Tema – ELEKTRIFIERING

Anders 
Lindqvist

Epirocs batteridrivna 
hjullastare ST14 Battery
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Pneumatiken är en mogen 
teknik som inte längre tar stora 
tekniksprång, dock händer 
mycket på systemsidan där 
exempelvis styrningen blir alltmer 
decentraliserad och oberoende 
produktionsmoduler utvecklas.
Claus Holm är produktchef på Festo och har 
följt utvecklingen länge och ser ett par mer 
tydliga trender.

– En är att pneumatiska komponenter byts 
till elektriska inom områden där de ger en 
bättre funktion. Dock finns många applikatio-
ner där pneumatiken är, och kommer förbli 
under en längre tid, den bästa lösningen. Ett 
exempel på det är vid hållande tillämpningar 
där den komprimerbara tryckluften fungerar 
som en fjäder och ingen ytterligare energi 
behöver tillföras, medan samma applikation 
med el kräver att elen är på hela tiden. 

Hybridlösningar allt vanligare
En annan trend är att utvecklingen går mot 
mer kombinerade lösningar där man utnyttjar 
elens och pneumatikens respektive styrkor, 
i stället för att försöka byta ut pneumatiken 
helt mot elektromekaniska lösningar

– Med el kan man få dynamisk drift och 
flexibilitet, medan pneumatiken utmärker 
sig med sin kompakta storlek och låga vikt, 
en hög kraftdensitet, som utnyttjas bäst vid 
likformiga rörelser. Och eftersom många 
processer oftast kräver flera olika funktioner 
parallellt passar den typen av kombinerade 
system bäst.

En leverantör som Festo ser sig därför inte 
idag som en leverantör av antingen pneuma-
tik eller elektromekaniska lösningar.

– Vi erbjuder lösningar för automation och 
väljer i dialog med kunden de lösningar och 
tekniker som passar bäst i en specifik situation, 
det kan vara antingen el eller pneumatik, men 
som sagt oftast en kombination av de två.

Decentraliserad styrning
Digitalisering och utveckling av Sakernas 
internet (IoT) har också inneburit utveckling 
av nya tekniker som förbättrar maskinprestan-
dan betydligt.

– Vi har sett hur digitaliseringsprocesserna 
flyttat allt närmare de pneumatiska applika-
tionerna och nu finns kontroll- och övervak-
ningsfunktioner inbyggda i enskilda ventilter-
minaler, vilket ger många ekonomiska förde-
lar för både maskinbyggare och användare.

Den decentraliserade styrningen av pneu-

matiska komponenter innebär både bättre 
övervakning av systemen och nya möjligheter 
för konstruktörerna.

– Tidigare var man tvungen att ha en ven-
til för varje funktion man ville ha utförd, vilket 
innebar ombyggnationer om man ville adde-
ra en funktion. Nu finns exempelvis ventiler 
med ett flertal funktioner inbyggda från start 
där man utifrån kan styra vilken funktion man 
vill ha utförd vid ett visst tillfälle.

Claus Holm konstaterar också att utveck-
lingen nu kommit så långt att komponenter 
som bygger på trådlösa nätverk och IoT är 
nästan lika billiga som de mer konventionella 
komponenterna.

– När inte priset är en begränsning kan man 
utnyttja den nya tekniken överallt där den gör 
stor nytta. Inte minst viktigt är det för det före-
byggande underhållet, tidigare kunde många 
enheter som analoga styrventiler, pneumatis-
ka ventilterminaler och fältsensorer inte ge en 
diagnostisk återkoppling på funktionen. Men 
med den decentraliserade kontrollen inne i 
enskilda komponenter kan man idag få konti-
nuerlig information om prestandan.

Oberoende produktionsceller
Utveckling sker även på systemnivå i produk-
tionen där man utvecklar oberoende produk-
tionsceller i form av moduler, vilket skapar 
möjligheter till en betydligt mer flexibel pro-
duktionsprocess.

– En utmaning där är att skapa enkla inter-
face så modulerna lätt kan kopplas ihop om 
man behöver öka produktionen, eller kopplas 
bort vid minskat behov.

Modulära system av exempelvis ventilter-
minaler minskar också antalet ledningar och 
slangar jämfört med ett lika stort antal fristå-
ende ventiler, vilket i sin tur sänker installa-
tionskostnaderna. 

– Eftersom modulära och decentraliserade 
ventilterminaler också kan monteras nära 
ställdon, snarare än nära styrenheten, kan 
kortare längder av ledningar och pneumatis-
ka slangar användas. Kortare slangar trycker 
snabbare och ställdon svarar därför snabbare.

Ylva Sjönell

Decentraliserad kontroll trend 
inom pneumatiken

Tema – ELEKTRIFIERING

Claus Holm

En modulär produktionslinje 
som visar en kombination av 
både pneumatik och elektrisk 
rörelseteknik.
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Genom en extra kolvstång och en 
ackumulator kan cylindern balan-
sera ut kranvikten på en arbetsma-
skin så att energin används bara till 
själva lyftmomenten, vilket ger stora 
besparingar.

Innovationen uppkom i annat projekt
Idéen till cylindern föddes under ett projekt 
som Thordab hade tillsammans med Elforest 
som skulle elektrifiera ett kranfordon. 

– När vi började göra beräkningar på maski-
nen insåg vi att det bränsle som gick åt vid 
ett lyft var 12 liter men av det gick 10 liter till 
att flytta själva kranen tom tillbaka efter lyftet, 

Så förklarar Roger Gustavsson, VD på Thor-
dab som ligger i Arnäsvall en bit norr om 
Örnsköldsvik, sin nyutvecklade cylinder för 
hydrauliksystem, Epaybacc.

– Den nya cylindern är helt kompatibel med 
det som redan finns så det går bra att bara 
byta ut den gamla mot Epaybacc och börja 
spara energi, förklarar han.

Unik cylinder minskar 
bränsleförbrukningen

Tema – ELEKTRIFIERING

Roger Gustavsson visar upp nästa innovation 
han har på gång – filtret Hydroren.
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vilket innebär att bara två liter gick åt till att 
flytta själva lasten. Vi började då fundera på 
hur det kunde göras smartare.

Först testade de med att sätta på en mot-
vikt, men eftersom själva kranen väger 2 ton 
skulle det behövas en motvikt på 5 ton, så det 
var inte lösningen. Sedan testa de med en fjä-
der, men inte heller det löste problemet.

– I det läget började vi diskutera att sätta 
in en extra gascylinder i ett hål vi borrade 
i kolvstången på befintlig cylinder och det 
visade sig att med den lösningen kunde vi 
balansera ut kranvikten så att bränsleför-
brukningen kunde minskas betydligt. Den 
funktionen kan användas överallt med lik-
nande applikation, som hydrauliska hissar, 
lastare och liknande.

Sparar inte bara bränsle
Epaybacc-cylindern består sammanfattat av 
en cylinderkolv med en extra kolvstång och 
en ackumulator. Vid sänkrörelserna lagrar 
ackumulatorn energi som genom cylinder-
kolven och den extra kolvstången tillför lyft-
kraft. Nämnda lyftkraft minskar tryckbehovet i 
huvudcylindern. Det är både genom det lägre 
tryckbehovet i lyftcylindern och det minskade 
flödesbehovet som bränslebesparingarna 
genereras.

– Genom cylindern behövs bara energi 
till att lyfta själva lasten, man kan jämföra 
med funktionen hos en baklucka på en bil, 
gascylindern har samma funktion. Utöver 
en sänkt bränsleförbrukning leder cylindern 
även till minskat slitage på andra delar av 
systemet och på sikt kan man sätta in mer 
intelligens i cylindern, exempelvis få fjäd-
ring på kranen.

Enligt beräkningar från ITH, Institutet för 
Tillämpad Hydraulik, kan en skotare minska 
sin bränsleförbrukning med hela 60 procent 
på sin körcykel tack vare denna lyftcylinder. 

– En stor fördel är att man inte behöver 
bygga om själva arbetsmaskinen för att spara 
både pengar och miljön, man kan bara byta 
ut den gamla cylindern mot den nya, som hel-
ler inte kostar mycket att tillverka. Varje cylin-
der görs specifikt för varje fordon då alla har 
olika förutsättningar.

Många nya idéer
Thordab deltar i ett flertal projekt inom den 
aktiva hydraulikverksamheten i Hudiksvall.

– En annan spännande produkt vi jobbar 
med för närvarande är en ny typ av filtre-

ring för oljan med slutna tankar som gör att 
systemet håller mycket längre, men det kan 
jag berätta mer om en annan gång, avslutar 
Roger Gustavsson med ett leende.

Ylva Sjönell

Tema – ELEKTRIFIERING
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2015 lanserade Huddig AB världens 
första konceptmaskin som kombi-
nerar el- och dieseldrift på ett helt 
nytt sätt. Tigon Technology förvän-
tas revolutionera branschen och 
förändra sättet som entreprenad-
maskiner byggs på i framtiden

Daniel Åkerström är utvecklingsansvarig för 
den nya fullhybridteknologin, Tigon Techno-

logy, på Huddig och berättar om resan från 
det att styrelsen 2009 tog beslutet om att sat-
sa på en miljömaskin och efter diverse studier 
valde elektrifiering 2012.

– Vi påbörjade då utvecklingsarbetet med 
ett helt blankt blad och jobbade nära våra 
komponentleverantörer för att hitta bra lös-
ningar. Men det unika med den nya tekniken 
är inte de enskilda komponenterna i sig utan 
sättet vi kombinerar dem på och styr dem via 
styrsystemet som vi själva utvecklat, förklarar 
han.

Mest helt nya lösningar
Då det inte fanns färdiga komponenter för 
den typen av teknik så har de även utvecklat 
nya komponenter tillsammans med leveran-
törerna.

– Förmånen att ha kunnat arbeta med kom-
ponenttillverkare av världsklass tillsammans 
med vår breda kunskap inom företaget har 
möjliggjort den lösning vi kom fram till.

Sedan konceptmaskinen visades upp 2015 
har de nu utvecklat både konstruktionen och 
produktionen av den nya maskinen för den 
nya teknologin och närmar sig nu en färdig 
produkt. 

– Att ta ett koncept till en färdig produkt är 
en spännande resa och den färdiga maskinen 
innehåller egentligen inte en enda likadan del 
som i konceptmaskinen, men konceptet är 
helt intakt, förklarar Daniel Åkerström.

Optimerat hela systemet
I samband med elektrifieringen av drivsys-
temet har de passat på att optimera hela 
hydrauliksystemet med pumpar, styr- och 
reglersystem och mycket annat.

– Det nya systemet är betydligt mer energi-
effektivt även om man kör maskinen med die-
seldrift, med eldriften blir det dock betydligt 
mer miljövänligt.

Fullhybridsteknologin kombinerar diesel- 
och eldrift på ett smart sätt och låter maski-
nen generera och regenerera energi på ett 
sätt som aldrig tidigare varit möjligt i en 
entreprenadmaskin. Tekniken bygger på att 
dieselmotorn arbetar på konstant varvtal, där 
bränsleförbrukningen är som minst i förhål-
lande till levererad effekt.

– Dieselmotorn driver tre elektriska motor-
generatorer, EMG:er, som i sin tur driver 
pumparna för arbetshydrauliken, EMG:erna 
kan vid behov ladda ett litiumbatteri. I en 
annan driftsituation kan EMG:erna med hjälp 
av effekten från dels dieselmotorn och dels 
ytterligare effekttillskott från batteriet leve-
rera högre uteffekt än vad dieselmotorn själv 
gör. 

Energin från dieselmotorn och/eller bat-
teriet, eventuellt via ett ladduttag, kan 
användas på valfritt sätt för arbetshydraulik 
eller framdrivning. Systemet kan drivas med 
enbart eldrift också när så önskas.

– Verkningsgraden i EMG:erna är väsentligt 
högre än i en konventionell mekanisk drivlina, 
och eftersom EMG:erna för framdrivning är 
direkt kopplade till hjulen via navreduktio-
ner, blir förlusterna minimala. Man kan också 

VÄRLDSUNIK
fullhybridteknologi
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Forts. på nästa sida

mixa sömlöst, det kan vara 100 procent, 10 
procent eller noll procent el – det är bara att 
välja.

Batterierna laddas både av dieselmotorn 
med generator och av EMG i samband med 
exempelvis bromsning.

Kan köras inomhus
En fördel med att kunna köra endast med 
eldrift är att man kan använda grävlastaren 
inomhus eftersom den med el blir både tyst-
gående och inte släpper ut några avgaser.

– Det förbättrar även arbetssituationen för 
förarna utomhus när de kör på el, det blir 
betydligt tystare i förarhytten.

Att den är fyrhjulsdriven till 100 procent, 
med individuell hjulstyrning, ger en optimal 
framkomlighet och styrning på exempelvis 
halt underlag.

– Den har full differentialverkan även då 
man styr vilket innebär att man får styrning på 
maskinen även om exempelvis ett hjulpar är i 
luften då varje hjul kan styras var för sig.

Rent prestandamässigt får man ut mer 

effekt ur systemet med fullhybridsteknologin 
eftersom man kan utnyttja båda drivsystemen 
samtidigt om man vill.

– Med effekten från både dieselmotorn 
och batteriet kan man köra 50 km/h i stället 
för 40 km/h, eller få 20 procent bättre drag-
kraft, och ändå spara på diesel. Så den nya 
tekniken innebär både möjligheter till högre 
effektuttag och en mer klimatsmart körning, 
vilket sparar på både energi och natur, avslu-
tar Daniel Åkerström.

Ylva Sjönell

Tema – ELEKTRIFIERING
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Stor potential för 
effektivisering med elmotor

En av de stora fördelarna med att 
kombinera diesel med el i hydrau-
liksystem är att med elmotorns 
förmåga till flexibla varvtal och mo-
ment kan pumpen styras så att den 
hela tiden motsvarar lastbehovet, 
vilket kan ge en energibesparing.

Det konstaterar Gabriel Söderholm, VD på 
Elforest som 2006 grundades med syfte att 
utveckla och tillverka världens första elhybrid-
drivna skotare. Idag jobbar de framför allt 
som konsulter inom eldrift av arbetsfordon.

– Under utvecklingsprocessen av den 
eldrivna skotaren lärde vi oss mycket om vad 
som fungerar bäst och hur eldrift bäst kon-
strueras, erfarenheter vi byggt vidare på, kon-
staterar han.

Utvecklingsprojektet med den eldrivna sko-
taren gick av olika skäl aldrig helt i mål.

– En av de viktigaste anledningarna var nog 
att skogsbranschen har varit, och fortfarande 
är, en konservativ bransch och de litade helt 
enkelt inte på att det framtagna konceptet 
skulle fungera. Sedan hade det nya maski-
nerna en del barnsjukdomar som tillsammans 
med branschens misstänksamhet gjorde att vi 
inte fick i gång en tillräcklig försäljning.

Använder kunskapen till att hjälpa 
andra
När det projektet lades ner så bestämde sig 
medarbetarna på Elforest för att använda all 
den samlade erfarenheterna från det projek-
tet till att hjälpa andra som ville gå mer mot 
eldrift.

– En av våra första kunder blev Huddig där 
vi tog fram den elektriska drivlinan till deras 
nya hybridmaskin Taigon. Den fick mycket 
stor publicitet som även spillde över lite på 
oss så sedan började verksamheten rulla på 
bra.

En annan viktig samarbetspartner blev Eng-
bergs transportsystem som ville ha hjälp med 
att energieffektivisera vedtruckar.

– Vi gjorde först en ingående förstudie som 
visade på en stor potential för besparingar, 
och för att verifiera det byggde vi om en 
befintlig vedtruck till en elhybrid som visade 
sig motsvara beräkningarna. Förutom ener-
gieffektivare blev systemet både kraftfullare 
och betydligt tystare.

Elforest ansvarade för utvecklingen av både 
det elektriska drivsystemet och för hela styr-
systemet. Baserat på de goda resultaten bil-

dades ett nytt bolag för elhybriddrivna ved-
truckar, EdiLog Sweden.

– Installationen av en elmotor i EdiLog är 
programmeringsmässigt avancerad, men 
funktionen är väsentligt mycket enklare än 
för en konventionell truck med växellåda. 
Genom att reducera antalet delar i drivlinan 
har tillförlitligheten maximerats och under-
hållsbehovet minimerats.

Elforest har även byggt upp ett samarbete 
med Husqvarna inom elektriska och elbase-
rade drivsystem.

Hydrauliken central
Då deras verksamhet fokuserar på eldrift av 
arbetsfordon som ofta använder hydrauliska 
system så har hydrauliken blivit en viktig del i 
de system de utvecklar.

– När vi utvecklar styrsystemen så gäller 
de för helheten vilket gör att eldriften måste 
utvecklas i symbios med hydrauliken.

Ett bra exempel på hur eldriften även bidrar 
till att effektivisera hydrauliken är då Elforest 
i ett projekt utvecklade en lösning med en 
varvtalsstyrd elmotor som drev hydraulikpum-
pen.

– Eftersom elmotorn till skillnad från die-
selmotorn kan köras med snabbt förändrade 
varvtal och moment så innebär det att pum-
pen kan drivas så att den hela tiden motsvarar 
lastbehovet, vilket ger en stor energibespa-
ring. Den stora effektiviseringspotentialen hos 
hydrauliksystem är, som jag ser det, möjlighe-
terna att styra pumparna smartare än idag.

En gedigen förstudie viktigast
Anledningarna till att deras kunder vill utveck-
la eldrift i större utsträckning är många, allti-
från att de vill energieffektivisera och minska 
utsläpp och avgaser till att de tänker på sitt 

varumärke och vill ligga i framkant med ett 
hållbart sortiment.

– Att använda eldrift för arbetsfordon är 
inget nytt, vissa gaffeltruckar har gått på el 
sedan många år tillbaka. Nu handlar det ofta 
om mer komplexa applikationer med tunga 
belastningar och då behövs betydligt mer för-
arbete innan man kan hitta rätt system.

Det allra viktigaste steget är enligt Gabriel 
Söderholm att göra en detaljerad förstudie 
där man systematiskt går igenom exempelvis 
hur körcykeln ser ut.

– Det är förvånande många maskintillver-
kare som till att börja med är väldigt säkra på 
att de har full koll på hur maskinerna körs men 
som sedan överbevisas om motsatsen. Att tro 
att man har koll och påbörja ett genomför-
ande av eldrift kan bli både mycket kostsamt 
och väldigt fel.

I en strukturerad förstudie mäter man under 
en längre tid hur många timmar maskinen 
körs, hur mycket diesel som går åt och myck-
et annat.

– När vi gör en förstudie monterar vi på 
övervakningssystem och samlar in många oli-
ka typer av data för att kunna göra en ordent-
lig analys av systemet. Baserat på de resul-
taten kan man sedan påbörja utvecklingen 
av eldriften. Att sätta ihop det systemet har 
naturligtvis också sina utmaningar, men att 
göra en ordentlig förstudie är det allra vikti-
gaste för ett lyckat resultat.

Ser en stor potential 
Gabriel Söderholm är övertygad om att beho-
vet av elhybridsystem och ren eldrift kommer 
öka snabbt framöver.

– Inte minst kommer myndigheter att på 
sikt förbjuda dieseldrift helt, samma krav som 
gäller för personbilar kommer gälla även för 

Delägarna i Elforest, från vänster Andreas Lundström, Gabriel Söderström och Fredrik Lorenc.
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arbetsfordon. I samband med det kommer 
stora företag kräva alltmer av sina underleve-
rantörer, ända ner till enkla traktorer som flyt-
tar virke, en utveckling som redan har börjat.

Han ser en fara i att luta sig tillbaka och 
avvakta hur det går för de som tidigt hoppar 
på tåget med eldrift innan man själv sätter i 
gång.

– Jag förstår om det kan vara en bekväm 
hållning och kanske ses som smart, men jag 
ser stora fördelar i att starta tidigt. Ett skäl är 
att införandet av eldrift inte är gjort i en hand-
vändning, det kräver mycket kunskaper om 
vad som fungerar och inte fungerar så väntar 
man tills omställningen tar fart på riktigt så är 
risken stor att man helt enkelt inte hinner med 
i sin egen omställning och då tappar stora 
marknadsandelar.

Det är inte bara själva eldriften som måste 
utvecklas utan även mer sofistikerade styr- 
och reglersystem som effektiviserar hydrau-
liksystemen.

– Vi jobbar även med att ersätta hydraulik 
med el i vissa system, men för system som 
kräver höga tryck och har låga flöden är 
hydrauliken överlägsen och kommer så förbli 
lång tid framöver, så att satsa på eldrift för 
arbetsfordon med hydraulik är en bra investe-
ring, avslutar Gabriel Söderholm.

Ylva Sjönell
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En bild på en dieselmotor ihopkopplad med en 
generator och fyra hydraulpumpar. I denna lösning kan 

dieselmotorn köras på ett konstant optimalt varvtal. 
När det behövs lite hydrauleffekt kan generatorn 

producera elektrisk energi som tex kan lagras 
i ett energilager. Här det behövs mycket 

hydrauleffekt så kan generatorn snabbt växla 
om från generering till elmotor som då hjälper 

dieselmotorn att driva pumparna. Således 
kan en mindre dieselmotorn väljas/

användas jämfört med motsvarande 
lösning utan el.
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Lars
ÖGRENProfilen

Under de över fyrtio år som Lars 
Ögren jobbat inom hydraulikbran-
schen har han upplevt stora teknik-
skiften, men konstaterar samtidigt att 
hydrauliken står sig stark. Dock skulle 
han önska att branschen mer kraftfullt 
kunde stärka hydraulikens position.
Idag är han VD på Argo-Hytos och är på väg 
att gå i pension, men sitt första jobb som ung 
maskiningenjör fick han på Sperry Vickers, 
idag Eaton. Där jobbade han med allt ifrån 
order och inköp till ombyggnad av kompo-
nenter t.ex ventiler och pumpar.

– På den tiden var det inte svårt att få jobb 
och man funderade inte heller så mycket på 
vad man skulle ge sig in på utan tog det som 
dök upp, att jag hade gjort ett specialarbete 
inom hydraulik påverkade säkert att jag fick 
just det jobbet. 

Många företagsombildningar i början
Efter några år flyttade han på sig, först till Par-
ker sedan till Hägglunds-Denison där han blev 
regionchef.

– Även om jag är ingenjör i grunden sökte 
jag mig tidigt mot försäljning och kunde på 
det sättet utvecklas inom både sälj och tek-
nik, för även som försäljningsingenjör behöver 
man följa den tekniska utvecklingen och förstå 
allt nytt som kommer. Den kombinationen har 
jag kunnat fortsätta med även om jag sedan 
jag blev VD inte har lika mycket tid till det mer 
operativa arbetet ute på fältet, något jag del-
vis saknar.

Efter olika turer med sammanslagningar av 
bolag så hamnade han tillbaka inom Parker-
koncernen 2004.

– I samma veva påbörjade jag och ett par 
kollegor ett samtal med Argo-Hytos som ville 
etablera sig med ett säljkontor i Sverige, och 
eftersom Parkers köp av Denison gjorde att 
det blev en helt annan organisation så var vi 
definitivt intresserade.

Att bli VD var ingen självklarhet
Utöver Lars Ögren var det Jan-Christer Pers-
son och Kalervo Olkkonen som förde diskus-
sionen med Argo-Hytos och den första VD:n 
skulle bli Jan-Christer Persson. 

– Men i förutsättningarna låg att jag skulle ta 

över som VD efter ett par år, något jag verkli-
gen fick fundera igenom grundligt. 

Anledningen var att han aldrig sett sig som 
en kommande högsta chef i ett bolag, att vara 
regionchef var en lagom nivå tyckte han.

– Jag hade lovat både min fru och mig själv 
att jag inte skulle bli VD under min karriär. 
Men eftersom erbjudandet var verkligt intres-
sant och dök upp vid rätt tillfälle så valde jag 
alltså att hoppa på det, något jag inte ångrat 
sedan dess.

De började på Argo-Hytos 2006 och 2008 
tog Lars Ögren över som VD, sedan dess har 
företaget utvecklats mycket.

– 2006 omsatte vi ca 20 miljoner och 2019 
var vi uppe i 135 miljoner, och det har varit en 
fantastisk rolig resa att få vara med om.

Mycket har hänt 
men hydrauliken består
De största förändringarna inom det tek-
niska området under de här åren är framför 
allt utvecklingen av olika stödsystem kring 
hydrauliken.

– Vi har fått in servosystem, propotionalsys-
tem och olika styr- och reglersystem, där har 

Från invigningen av Argo Hytos fabrik i 
Polen där ett träd planterats för Lars Ögren.
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En långvarig trotjänare 
inom branschen

Från invigningen av en fabrik i Kina. 
"Slipsen som alltid på sniskan" 
säger Lars Ögren.
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det hänt mycket under åren. Men komponen-
terna till själva hydrauliken, som ventiler och 
pumpar, är hyfsat likartade fortfarande. Bran-
schen är rätt konservativ och ändrar inte gärna 
den teknik som bevisligen fungerar. Dock 
tvingar skärpta miljökrav nu fram förändringar, 
men det tar tid., konstaterar han.

En av de viktigaste utvecklingstrenderna 
han ser idag är de alltmer uppkopplade styr- 
och övervakningssystemen.

– Att kunna hålla koll på en utrustning via 
molnet eller din smartphone ger mycket stora 
fördelar, exempelvis inom vindkraften till havs. 
Systemen blir bara smartare och smartare och 
inom kort när Industri 4.0 är mer genomfört och 
komponenterna talar med varandra kommer 
underhållsarbetet att underlättas ännu mer. 

En förändring han ser, som gör att utveck-
lingen går snabbare idag än tidigare, är att 
man samarbetar betydligt mer med kunderna 
för att hitta nya lösningar.

Vill att branschen tar mer plats 
Många talar om att el kommer ersätta hydrau-
liken inom många områden, det finns till och 
med studier som felaktigt visar att hydrauliken 
skulle ha en dålig verkningsgrad. 

– Problemet är att de som jobbar med el är 
100 ggr fler än de som jobbar med hydrau-
lik så det finns för få som förstår hydrauliken, 
därför dras ofta för snabba, och felaktiga, slut-
satser.

Här skulle han önska att branschen mer 
kraftfullt kunde bevisa motsatsen, hur det 
egentligen ligger till, men det sker inte.

– Att vi inom branschen inte marknadsför vår 
teknik tydligare skapar också problem när det 
gäller rekrytering och kompetensutveckling. 
Det är väldigt svårt som litet företag att få tag 
i kvalificerad personal, speciellt sådana som 
kan både teknik och affärer. De stora bolagen 
rycker snabbt tag i det fåtal som utbildas, så 
vi jobbar mest via kontakter när vi söker nya 
medarbetare.

Hittat sin egen chefsroll
Att vara VD har visat sig vara betydligt roligare 
än han först trodde, inte minst efter att han 
anställde en administrativ chef som fick hålla 
ordning på de interna processerna.

– Det gäller att känna sina egna styrkor och 
svagheter och fokusera på styrkorna, i mitt fall 
handlar det om det mer utåtriktade arbetet 
mot kunderna.

Filosofin att hitta varje individs styrkor 
använder han även när han jobbar med sina 
medarbetare, det gäller att få till en grupp 
som fungerar bra ihop och där alla känner att 
de får göra det de är bra på.

– Vi jobbar mycket med medarbetarnas 
utveckling och att erbjuda dem möjligheter 
att hitta sin egen väg inom gruppen där de 
alla kan komplettera varandra på ett bra sätt. 
En av de stora fördelarna med att vara chef 
är att få följa medarbetarnas utveckling och 
se hur de växer både som personer och i sin 
yrkesroll.

Eftersom företaget är så pass litet kan de 
också involvera anhöriga när de har personal-
fester och olika event.
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– Det är något som är positivt även för de 
privata relationerna då de respektive får en 
större förståelse för arbetsplatsen och männis-
korna där, på det sättet blir de anhöriga också 
involverade i det som händer på företaget.

Fysiska kundbesök  
viktig framgångsfaktor
Att företaget går så bra att det finns resurser 
att satsa på medarbetarnas utveckling bidrar 
naturligtvis till företagets positiva utveckling.

– Vi är en slimmad organisation som klarat 
oss bra genom olika faser. Den enda risken 
som jag ser är att man som ett litet företag i 
en stor koncern kan fastna i en administrativ 
bubbla där moderbolaget kräver alltmer siff-
ror och information. 

Hans erfarenhet är att man måste hitta sätt 
att komma ur den bubblan då den viktiga ana-
lysen av affärerna och framtida trender alltid 
sker ute hos kunden. Därför är det viktigt att 
se till att det alltid finns tid för kundbesök och 
att man lyssnar noga på deras behov.

–  Nu under pandemin har det fysiska mötet 
fått stå tillbaka, men fysiska möten är som jag 
ser det helt överlägset Teams och andra digi-

tala mötesformer, de är ett bra komplement 
men kan aldrig ersätta det fysiska mötet.

Nu väntar nästa fas i livet
I juli går Lars Ögren i pension och lämnar över 
VD-rollen till Lars Fredenwall. 

– Det jag uppskattat allra mest under åren 
är förmånen att ha träffat så många trevliga 
och intressanta personer. Man har även fått en 
allmänbildning kring svensk industri, exempel-
vis hur man tillverkar borriggar för ovan och 
underjords borrning, en tiltrotator för en gräv-
maskin eller en komplicerad applikation som 
hur man reglerar vingarna på ett vindkraftverk. 

Nu när pensionen snart blir verklighet har han 
så smått börja planera för tiden som pensionär, 
till att börja med kommer mycket tid gå till 
ombyggnationer på det nyinköpta landstället.

– Vi har köpt ett fint ställe ute vid havet till-
sammans med vår son och sonhustru. Men 
det är ett hus i stort behov av omvårdnad, och 
då jag gillar att jobba med händerna så tycker 
jag att det ska bli väldigt kul och ser mycket 
fram mot den nya fasen i livet, avslutar han 
med ett nöjt leende.

Ylva Sjönell

Lars Ögren vid nya sommarhuset 
som han med glädje snickrar på.
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Tidningens Jubilar
Den 5 april fyllde tidningen Fluid 
Scandinavias grundare Bertil 
Andersson 80 år och vi har passat 
på att tala lite med honom om 
historien bakom tidningen och hur 
han ser på utvecklingen framöver.

Att tidningen startades just 1995 var mer en 
slump kopplat till de stora kriserna inom indu-
strin i början på 1990-talet.

– Jag stod plötsligt utan jobb och såg då 
en möjlighet att starta ett eget konsultbolag, 
något som jag tänkt på länge men som det 
inte blivit av att göra tidigare när hjulen snur-
rade på.

I och med att han då fick mer tid så kunde 
han påbörja planeringen av den tanke han 
burit på under många år.

– Jag hade länge tyckt att det saknades en 
svensk, eller skandinavisk, facktidning inom 
hydraulik och pneumatik, de enda som fanns 
var antingen tyska eller amerikanska. Jag 
började då höra mig för om det fanns några 
andra intressenter som kunde tänka sig att 
starta tidning tillsammans med mig.

Ett stort nätverk guld värt
Hans egen bakgrund var att han hade haft 
en mångårig verksamhet inom branschen på 
olika företag och positioner.

– Jag började redan i mitten på 60-talet 
inom det hydraultekniska området, och även 
lite inom det pneumatiska området, med 
utveckling av system och projektering av 
anläggningar och utrustningar till de flesta 
branscher inom både industriell, marin och 
mobil sektor.

Bertil Andersson hade sedan ett antal 
ledande befattningar inom flera kända före-
tag såsom Vickers System och Mecman, och 
under nio år fram till hösten 1993 var han VD 
for Hydraulik Consult, ett av de ledande före-
tagen inom industrihydraulikområdet.

– Tack vare mitt stora nätverk kände där-
för jag till flera potentiella partners till en ny 
tidning. Stiftelsen ITH var en av dessa, som 
jag haft en hel del med att göra under åren, 
och jag tyckte att en tidning skulle passa bra 
inom deras affärsområde. När jag kontaktade 
dem visade det sig att de höll med mig och vi 
ingick ett partnerskap där vi började skissa på 
ett tidningskoncept.

Fick in en stark säljare
En annan kontakt från tidigare verksamheter 
var Gunnar Sandkvist som hade varit delägare 
i ett företag med namn JMS Systemhydraulik. 
Han hade sålt sin andel i detta då han  ville 
trappa ner lite.

– Han hade i stället startat ett 
nytt företag med inriktning mot 
framtagande av broschyrer till företag 
inom hydraulikbranschen. Jag såg då en möj-
lighet att få med mig honom och hans kom-
petens inom layout och tryck och blev glad 
när han nappade på min förfrågan.

Under 1995 tog de fram ett provnummer 
av den nya tidskriften Fluid Scandinavia, som 
Gunnar Sandkvist designat och layoutat, som 
de ville testa på branschen.

– Vi fick ett väldigt bra tillfälle då det hölls 
en stor branschmässa i Göteborg där vi spred 
tidningen till alla vi träffade på.

Men för att få en tidning att gå ihop så 
behövs även finansiering via annonser och 
där visade det sig att de fått in en stark kraft i 
form av Gunnar Sandkvist.

– Han var en fantastisk och hängiven säljare, 
och envis. Han travade runt på mässan och 
besökte alla montrar han såg som en poten-
tiell annonsköpare och lämnade inte montern 
innan han hade fått en påskriven order, minns 
Bertil Andersson med ett stort leende.

Under den mässan fick de ihop ca 900 000 

kronor på annonser och hade därmed en 
grundplatta för att starta tidningen. Han fort-
satte sedan att ansvara för annonsförsäljning-
en under några år.

– Vi fick även med oss branscherna i både 
Norge och Danmark så tidningen blev, och 
är fortfarande, skandinavisk. I början skrevs 
artiklar på alla tre språk, men det avtog allt-
eftersom och nu skrivs allt på svenska. Men 
artiklarna handlar fortfarande om företag och 
produkter i alla tre länder.

Efter ett antal år gick Gunnar Sandkvist 
ur ITH-förlaget och under en tid ägdes det 
av bara Bertil Anderssons företag och ITH-
stiftelsen. 2014 gick sedan Projekthydraulik 

in i förlaget och då togs 
chefredaktörskapet över 
av Lennart Strandberg 
som jobbade där. Bertil 
Andersson lämnade där-
med över det ansvar han 
hade haft som tidningens 
chefredaktör ända sedan 
starten.

– Nu driver Projekthy-
draulik både Nyhetsbrevet, 
webbplatsen och håller i 
nyhetsuppdateringarna, 
och Jan-Åke Johansson gör 
verkligen ett mycket bra 

jobb med det.
Bertil Andersson är fortfarande en aktiv sty-

relseledamot men har trappat ner det mesta 
av sina andra verksamheter.

– Jag fungerar nu mest som bollplank till 
Jan-Åke Johansson och försöker tillsammans 
med hela styrelsen jobba med att se till att 
finansieringen fortfarande ska finnas kvar 
genom annonser. Men det är ett arbete i 
motvind dessvärre. De digitala strömningarna 
blir allt starkare, vi har dock frågat våra läsare 
och de vill fortsätta med den tryckta tidning-
en så då fortsätter vi att jaga annonser.

Sin födelsedag firade han på Covid-sätt 
med öppet hus utomhus, trots att det var en 
kall dag.

– Men vi hade det mycket trevligt och det 
blev en minnesvärd dag, även om jag kan-
ske inte tycker det är så mycket att fira, men 
alltid kul att träffa sina vänner, avslutar Bertil 
Andersson med ett leende.

Ylva Sjönell

framtagande av broschyrer till företag 

Tidningens grundare 
Bertil Andersson 
med det första 
numret av Fluid 
Scandinavia.

Gunnar Sandkvist

Tidningens Jubilar
Bertil Andersson
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Från snickarverkstad till 
världsledande företag

Forts. på nästa sida

Utvecklingen av hydrauliktillverk-
ningen i Mellansel är en spännande 
berättelse om hur en liten ort 
i Norrland kunde bli navet i en 
världsledande tillverkning av 
hydrauliska drivsystem, där även 
statens lokaliseringsstöd spelade 
en viktig roll.

Åke Pramstig jobbade i mer än 30 år inom 
den tillverkningen och anser att en av de vik-
tigaste förklaringarna till att det gått så bra 
för Hägglundsfabriken i Mellansel är att den 
startades under en tid med långsiktiga indu-
striella ägare som även kände ett stort sam-
hällsansvar.

– Bröderna Hägglund var av den gamla sko-
lan som satte långsiktiga mål för sina investe-
ringar och insåg att en satsning på helt ny tek-
nik kräver många år innan den ger avkastning. 
Hägglunds i Mellansel är ett bra exempel på 

att den strategin ofta var mycket lyckosam, 
när Hägglund Drives såldes till Bosch Rexroth 
2008 hade de en omsättning på 2 miljarder 
kronor och gjorde 500 miljoner i vinst, avkast-
ningen på eget kapital var 70 procent.

”Kan de så kan vi”
Att Hägglunds valde att satsa på utveck-
ling av en hydraulmotor under 1950-talet 
hade flera skäl, ett var att Gösta Hägglund 
reste mycket och såg den stora potentialen i 
hydrauliska drivsystem. Den stora konkurren-
ten på den tiden till Hägglunds var ASEA som 
bland annat var stora på lyftkranar till fartyg.

– Bröderna Hägglunds hade som mantra 
”Kan de så kan vi” och Gösta Hägglund såg 
en möjlighet att konkurrera med ASEA med 
hydrauliska motorer för fartyg. 

Under sitt resande hade han kommit i kon-
takt med en konstruktör i Göteborg som 
uppfunnit en ny typ av dieselmotor som var 
lågvarvig med höga drivmoment, tidigare 
hade det bara funnits högvarviga. Den nya 
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Åke Pramstig.
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Tillverkningen vid fabriken i Mellansel 
utvecklades sedan mycket och försäljningen 
internationellt började ta fart. 

– När man insåg att det fanns en större 
potentiell marknad för den hydrauliska 
motorn  anställdes Bo Södersten som blev en 
viktig kugge i det fortsatta företagsbygget. 
Han fick i uppdrag att bygga en egen division 
inom Hägglunds för hydraulik och att bygga 
upp en internationell marknadsorganisation. 
Företaget hade inte varit vad det är utan hans 
förutseende och ibland ganska djärva sats-
ningar. Han blev senare VD för hela Hägg-
lundsgruppen.

Utökade sortimentet
Man började  leta nya marknader och under-
söka mer industriella tillämpningar.

– Viking fungerade bra för mer intermitten-
ta tillämpningar som på ett fartyg där en kran 
behövdes när de gick i hamn och däremellan 
stod den still. Men inom mer stationära indu-
strier, som pappersbruk där driften var konti-
nuerlig i princip dygnet runt, där behövdes en 
ny konstruktion.

För att möta kraven från industrin som 
krävde tillförlitlighet dygnet runt tog man 
fram hydraulmotorn Maraton som kunde gå 
mycket och länge.

– Maraton blev också en betydligt stör-
re motor, den största var till en början på 
50Liter/varv men successivt växten den till 
250 liter/varv med en vikt på 10 ton.. Numera 
är den ersatt av Compact CB som genom helt 
omkonstruerat kolvparti blivit ännu lättare 
och kompakt.. En kul jämförelse är den mins-
ta helt nya lilla Hägglundsmotorn Atom på 
ca 0,5 liter/varv, så Hägglunds har verkligen 
ett stort spann på sina produkter, konstaterar 
Åke Pramstig med ett leende.

Han själv började på Hägglunds 1965 som 
en grön civilingenjör och fick en oväntad start 
på sin anställning.

– Jag blev anställd för att utveckla gruvma-
skiner, men min första dag fick jag reda på att 
min chef var bortrest och så blev jag i stället 
inkopplad på en större affär Hägglunds gjort 
med Japan och Ryssland som gällde licens-
tillverkning av hydraulmotorer och fartygskra-
nar. Så jag kom snabbt in i hydraulikens värld 
och där blev jag sedan kvar.

Sockerfabriker blev en stor kund
Han fick bland annat ansvaret för att utveckla 
kompletta drivsystem, inte bara hydraulmo-
torerna, för kranar och andra industritillämp-
ningar.

– En tillämpning blev nyckelfärdiga driv-

konstruktionen var enklare och gjorde att 
man slapp växellådor vilka ofta var stora och 
tunga.

– Hägglunds köpte det patentet och bör-
jade utveckla en hydraulmotor på det kon-
ceptet för i första hand fartyg, till exempelvis 
vinschar och lyftkranar där växellådor tog för 
mycket plats. Den motorkonstruktionen, som 
kallades Viking, var en unik motor som faktiskt 
tillverkas fortfarande.

Mellansel blev navet för hydrauliken
Att tillverkningen av hydraulmotorn place-
rades i Mellansel fanns flera skäl till. Dels 
fanns en  verkstad som Hägglunds använt för 
ombyggnad och tillverkning av bussar inför 
högertrafikomläggningen, men den verksam-
heten avtog i samma veva som hydraulikdivi-
sionen växte. 

– Dessutom kände en av bröderna, Erik 
Hägglund, ett speciellt ansvar för de som 
bodde i Mellansel och som hade omskolats 
från skogsarbetare till verkstadsmekaniker 
under ett antal år för att kunna tillverka bus-
sarna och jobbade hårt för en placering just 
där.

Hägglunds stora engagemang i utbildning 
för lokalbefolkningen är också en annan viktig 
del i deras framgång som företag. Den påbör-
jades när snickeriverkstaden skulle lägga om 
verksamhet från att bygga slädar i trä till att 
tillverka bussar i betydligt större omfattning. 

– Över 400 personer fick en chans till nytt 
jobb i Mellansel och förutom utbildningar till 
verkstadsmekaniker. Hägglunds arrangerade 
även utbildning av högskoleingenjörer och 
högskolekurser inom elektronik och många 
andra viktiga tekniker som behövdes för 
utvecklingen. Hägglunds stod för kostnaden 
och medarbetaren tog sin fritid till studierna. 

– I samband med att tillverkningen av flyg-
plan till försvaret under andra världskriget 
inleddes så blev även kvalitetsarbetet viktigt 
och många kurser gavs även inom det.

Viktigt statligt stöd
När företaget behövde större lokaler för till-
verkning av nyutvecklade produkter som 
militära fordon, fartygskranar och hydrauliska 
motorer kom en ytterligare etablering i Mel-
lansel på tal.  

– Under den tiden träffade Erik Hägglund 
av en slump på kommunalrådet Bernhard 
Sundelin, som också var socialdemokratisk 
riksdagsman, på ett tåg till Stockholm. De 
började diskutera bygdens förutsättningar 
och hittade snabbt ett gemensamt intresse i 
att försöka få statligt stöd för att kunna behål-
la jobben på plats.

Tillsammans argumenterade de för behovet 
av stöd och för de positiva resultat det kunde 
ge. 

– Statens stöd till utvecklingen av fabriken 
i Mellansel bestod av ett större lokaliserings-
stöd, som var en vanlig stödform från reger-
ingen under 1970- och 80-talet. Stödet till 
Mellansel utnämndes senare till det mest 
lyckosamma lokaliseringsstödet i hela landet.

Forts. från föregående sida

Blandat bildmaterial om Hägglundsmot

Säljbild från ca 1962 

Säljbild från ca 1995

Blandat bildmaterial om Hägglundsmotorn som tillverkas i Mellansel. 

Säljbild från ca 1995

Bo Södersten, han byggde upp Hägglunds hydraulikverksamhet och den internationella 
marknadsorganisationen.  

Hägglunds Drives 
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Sugar and ethanol for fuel
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Röda Hägglundsmotorer för drivning av sockerkrossar. Helt utan växlar. 
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system till sockerfabriker där vi bland annat 
jobbade tillsammans med Kuba. Det system 
vi utvecklade byggde på att eftersom våra 
motorer saknade växellådor och därför var 
mindre så kunde vi installera en individuell 
hydraulmotor för varje av de tre valsar i den 
kross som krossade sockerrören. Genom den 
konstruktionen kunde de optimera funktio-
nen med en stor effektivisering som följd.

Bröderna Hägglunds var ägare fram till 

1972 då företaget AB Hägglund & Söner sål-
des till ASEA.

– ASEA var en bra ägare, satsade bland 
annat mycket på utvecklingen och ett resultat 
av det blev ytterligare en ny motorkonstruk-
tion som var mycket mindre, Hägglunds Com-
pact. Den var både enklare och billigare och 
avsedd för nya typer av applikationer. Den 
tekniken ligger också till grund för Hägglunds 
senaste hydraulmotor, Hägglunds Atom.

Blev ett eget bolag
1980-82 blev hydraulikdivisionen ett eget 
bolag, Hägglunds Drives AB, och hade svens-
ka ägare fram till dess att Bosch Rexroth köp-
te verksamheten 2008.

– Under alla år så fungerade vi inom hydrau-
likdivisionen som ett eget bolag och skötte 
oss själva i det mesta. Vi hade bland annat 
egna säljbolag i alla industriländer.

Ett mellanspel blev då Hägglunds köpte 
Denison för att man såg en potential i att 
komplettera sortimentet för även den kon-
ventionella hydraulikmarknaden, den som 
handlade om att sälja  komponenter som ven-
tiler och pumpar.

– Men det visade sig inte fungera. Det är 
alltför olika affärsmodeller där vi inom den 
tunga industritillämpningen jobbar med en 
projektförsäljning där varje affär kan ta flera 
år. Därför sålde man Denison och gick tillbaka 
till att fokusera på den tyngre industrimarkna-
den.

Viktiga skäl till framgången
Åke Pramstig ser flera skäl till att satsning-
arna under åren på fabriken i Mellansel har 
blivit så lyckade. Flera av dem beskrivs ovan 
som att bröderna Hägglund investerade 
långsiktigt och hade tålamodet att vänta ut 
en kommande avkastning, och den stora 
utbildningssatsningen som gjordes av först 
lokalbefolkningen och sedan den anställda 
personalen. 

– Men det finns ytterligare en sak som jag 
tror varit avgörande och det är att Hägglunds 
tidigt satsade på ett testlaboratorium för 
hydraulik i Mellansel, en unik satsning som 
definitivt skiljer Mellansel från andra liknande 
fabriker.

Verksamheten vid Mellansel är fortsatt fram-
gångsrik och en av Bosch Rexroths senaste 
motorer tillverkas där.

– Det är den lilla motorn Hägglunds Atom 
som blir nästa stora produkt för mina gamla 
arbetskamrater på fabriken i Mellansel. Det är 
otroligt kul att se hur de fortsätter att utveck-
las och vara framgångsrika, avslutar Åke 
Pramstig.

Ylva Sjönell
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Ett kraftverk i miniatyr
Med en effektdensitet på upp till 
5 kW/kg är den nya hydraulmotorn 
Hägglunds Atom unik och en god 
representant för den framgångsrika 
verksamheten som under många 
år utvecklat och producerat 
hydraulmotorer vid Bosch Rexroths 
fabrik i Mellansel.

Hägglunds Atom, med sitt betydligt högre 
vridmoment och effekt jämfört med sin före-
gångare, är en motor som förtjänar sitt namn 
– otänkbart liten och kraftfull. Den är en 
vidare utveckling av Hägglunds CAb och till-
hör Compact-programmet. 

– Den lanserades nu i samband med Han-
novermässan i april och den har fått stor 
uppmärksamhet då det aldrig tidigare pake-
terats så mycket kraft i en så liten motor som 
i Hägglunds Atom, den är endast 30 cm i dia-
meter, berättar Åsa Westberg

Hon är produktägare för den och ett antal 
av Bosch Rexroths övriga Hägglunds hydraul-
motorer, och hon arbetar sedan 2014 vid 
fabriken i Mellansel.

Både marina, mobila  
och industriella tillämpningar
Hägglunds Atom öppnar för nya marknader 
och kompletterar det tidigare produktsorti-
ment på ett bra sätt. En av de troliga applika-
tionerna för Atom är vinschar på båtar, vilket 
får historiens vingslag att höras.

– Ja, den första av Hägglunds hydraulmo-
torer, Viking, användes framför allt från bör-
jan till vinschar på fartyg, men den bygger på 
ett annat konstruktionskoncept. Hägglunds 
Atom tillhör Compact-konceptet som började 
utvecklas på 1990-talet.

Att Hägglunds Atom exempelvis passar för 
vinschar beror bland annat på att den är utrym-
meseffektiv men ändå robust och tillförlitlig. 
Andra tänkta applikationer är olika mobila till-
lämpningar då den nu klarar högre trycknivåer 
än sin föregångare, även ett högre peaktryck, 
vilket i kombination med att den tål chocklas-
ter bra gör att den lämpar sig mycket bra där.

– Vidare ser vi stor potential för Hägglunds 
Atom i såväl mobila som industriella tillämp-
ningar, exempelvis krossar för återvinning, så 
kallade shredders. Men även i andra krävan-
de och oförutsägbara applikationer kommer 
Atom att passa perfekt.

Framåtsyftande investeringar
Hägglunds Atom kan ge ett hydrauliskt driv-
system ett maximalt vridmoment på 13,6 
kNm, och eftersom motorn kan leverera fullt 
vridmoment vid sin topphastighet på 400 rpm 
ger det en maximal effekt på 394 kW som lig-
ger i det högsta skiktet av hydraul motorer i 
den klassen.

– Med den prestanda ser vi en stor mängd 
potentiella applikationer, men var den kom-
mer användas mest är omöjligt att säga idag, 
det får framtiden utvisa, konstaterar Åsa 
Westberg.

Vid sidan av Hägglunds Atom pågår stora 
investeringar i utveckling av både nya pro-
dukter, vidareutveckling av befintliga produk-
ter och i produktionsprocessen.

– Det satsas också mycket på fabriken här 
i Mellansel vilket känns väldigt kul. Även den 
globala säljkåren utökas då efterfrågan är 
stor.

Hägglunds ett starkt varumärke
Om någon kanske trodde att varumärket 
Hägglunds skulle försvinna efter att de köpts 
av Bosch Rexroth så trodde de fel.

– Tvärtom så får varumärket ett allt starkare 
fäste och mer marknadsföring knyts till det. 
Att man satsar så mycket på fabriken här i 
Mellansel är en effekt av det. 

Ett skäl till det är att Hägglunds represen-
terar kvalitet och pålitlighet, ett varumärke 
som byggts starkt under åren sedan bröderna 
Hägglunds startade hydraulikverksamheten 
som sedermera hamnade i Mellansel. (läs mer 
om fabrikens historia på s xx)

– För en liten ort som Mellansel känns det 
mycket bra att framtiden ser så ljus ut, det 
nyrekryteras även här nu så verksamheten 
växer inte bara med nya produkter utan även 
med nya medarbetare, avslutar Åsa West-
berg.

Ylva Sjönell

Hägglunds största och minsta motor.

Illustration av en vinsch med Hägglunds Atom.

Åsa Westberg
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Robotautomatisering ökar 
i spåren av pandemin

En av fyra återförsäljare säger 
att de för närvarande har ett 
robotprojekt i butiken på gång, och 
nästan hälften säger att de kommer 
att vara involverade i ett under de 
kommande 18 månaderna, enligt 
en ny RetailWire-undersökning.
SAN DIEGO -- Detaljhandeln vill anta ny 
robotteknik snabbare än väntat på grund av 
COVID-19-pandemin, med utbredd imple-
mentering som nu förväntas om bara några år, 
enligt en ny undersökning utförd av RetailWi-
re och Brain Corp, ett AI-företag som skapar 
transformativ kärnteknik inom robotteknik. 

Resultaten av undersökningen, som 
genomfördes förra månaden, understryker 
den växande betydelsen av robotautomati-
seringsteknik på marknaden efter pandemin. 
Dessa tekniker ses som nyckeln till att hjälpa 
arbetstagare med en mängd olika uppgifter, 
från golvrengöring till hyllskanning, både i 
butiker och i lager. 

•  64 procent av detaljhandlarna anser att det 
är viktigt att ha en tydlig, körbar och budge-
terad automatiseringsstrategi för robottek-
nik på plats 2021, inklusive 77 procent av de 
stora detaljhandlarna. 

•  Nästan hälften av de svarande säger att de 
kommer att vara involverade i ett robotpro-
jekt i butiken inom de närmaste 18 måna-
derna. 

•  73 procent av de stora detaljhandlarna 
säger att vikten av att använda robotteknik 
i lager eller distributionscenter har ökat på 
grund av faktorer som framkom under pan-
demin. 

Nedan sammanfattar Brain Corp en undersökning de låtit göra baserat på det ökade intresse  
för robotiseringsautomationsteknik som de noterat det senaste året.  

Ny amerikansk undersökning
– Återförsäljare snabbar på  
robotautomatiseringsteknik  

i kölvattnet av COVID-19 
•  Andra pandemiska faktorer som påverkade 

en förändring i tänkandet var behovet av att 
tillhandahålla en säkrare, renare butik för 
shoppare; Behovet av ökad social distan-
sering och behovet av att förbättra lagertill-
gängligheten på hyllan. 

Renlighet blev en viktig prioritering för 
detaljhandlare och livsmedelsbutiker under 
pandemin när butikerna rusade för att möta 
ökade konsumentförväntningar. Undersök-
ningen visar att dessa skärpta renlighets-
standarder är det nya normala: de allra flesta 
(72 procent) av de svarande säger att de 
inte förväntar sig någon större förändring av 
konsumenternas förväntningar på renlighet i 
butiken även efter att vaccinerna har distribu-
erats i stort. Undersökningen visar också att 
återförsäljare vill använda robotlösningar för 
butiksfunktioner som att automatisera upp-
gifter och samla in miljödata för att förbättra 
kundupplevelsen. Detta inkluderar robotapp-
likationer för skanning av hyllor på lager (59 
procent), orderplockning (47 procent), leve-
rans av varor från varulagret till affärshyllorna 
(35 procent), prisnoggrannhetskontroller (35 
procent), och mer. 

– Den globala pandemin satte värdet av 
robotautomation i fokus för många återförsäl-
jare, och vi ser nu att de accelererar sina drift-
sättningstider för att skörda fördelarna nu och 
i framtiden. Autonoma robotar är mångsidiga 
produktivitetspartners som hjälper till att hålla 
butikerna rena, generera ytterligare timmar 
för anställda och hjälpa till att förbättra kund-
upplevelserna i butiken, säger Josh Baylin, 
Senior Director of Strategy på Brain Corp. 

Undersökningsresultaten överensstämmer 
med den tillväxt som Brain Corp såg 2020 

för robotdriftplaceringar med sina OEM-part-
ners. Företaget uppnådde en ökning med 
över 300 procent i robotdistributioner förra 
året, många i detaljhandeln, samtidigt som 
det genererade uppskattningsvis 3,3 miljoner 
timmar i produktivitet för slutkunder. Medan 
robottekniken inom detaljhandeln långsamt 
har fått fart genom åren, sa RetailWire att det 
fann de nya accelererade adoptionstrenderna 
som uttrycks i undersökningen "fantastiska" 
och "förvånansvärt stora". "Det här är inte 
den typ av siffror som tyder på en framväx-
ande teknik i ett tidigt skede av distributionen 
inom detaljhandeln, utan av en teknik bara 
några korta år från utbredd användning", 
enligt rapporten.

– Faktum är att eftersom robotteknik får fot-
fäste i butiksverksamheten kommer bredare 
fördelar sannolikt att driva framtida tillväxt, 
såsom förmågan att fånga granulär realtids-
data om produkter på hyllor och kundköps-
mönster, övervaka prissättning och plano-
gram efterlevnad och hålla koll på out-of-
stocks. Beväpnad med den här typen av data 
kommer återförsäljare att kunna upptäcka 
handlingsbara insikter, fatta smartare beslut 
och öka butiksproduktiviteten. 

Undersökningen frågade 136 respondenter 
inom detaljhandeln, inklusive detaljhandlare 
och grossister, detaljhandelskonsulter, leve-
rantörer av tekniska lösningar och varumär-
kesmarknadsföreträdare och tillverkare. 

För ytterligare information, ladda ner den 
kostnadsfria sammanfattningen, "Robots in 
Retail: Examining the Autonomous Opportu-
nity" eller gå till www.braincorp.com.
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Till minne av 
  Pär Mats-Ers

I en helikopterolycka i april utanför 
Leksand omkom Pär Mats-Ers, 
en mångårig och mycket kunnig 
representant för den svenska 
hydraulikbranschen. Som ett tack 
till honom för alla hans insatser 
minns vi honom nedan genom 
en kort sammanställning av det 
personporträtt som Lennart 
Strandberg gjorde med Pär Mats-
Ers i det första numret av Fluid 
Scandinavia 2019.

Precis som många andra unga hamnade Pär 
Mats-Ers i hydraulikbranschen mer på ett 
bananskal än genom en aktiv viljehandling. 
Efter en 4-årig maskinteknisk gymnasieutbild-
ning sökte han jobb hos Hydraulik Consult i 
Spånga och han kunde i efterhand konstatera 
att han haft turen att hamna hjust där på sitt 
första jobb.

– En bättre ”hydraulskola” inom området 
industriell hydraulik kunde man knappast fått. 
Det var ett fabrikatoberoende konsultföretag 
som konstruerade, tillverkade och installerade 
hydraulik. Där fick man testa på allt från ritande 
till skrivande, från konstruerande till igångkör-
ning, berättade han för Lennart Strandberg.

Efter ett antal år på Hydraulik Consult 
och senare även på Hydraulik Leverantören 
bestämde han och hustrun att de ville flytta 
tillbaka med familjen till släktgården i Ske-

bergs by, straxt utanför Leksand. Där kunde 
hustrun Kicki utveckla sitt företag inom väv-
ning och Pär hade turen att ha en filial till 
Hydraulik Leverantören i Vika en bit därifrån, 
så han fortsatte med samma jobb som tidi-
gare.

En specialitet Pär Mats-Ers hade genom 
åren var provbänkar, några exempel på prov-
bänkar/utrustningar som han gjort är:

-  Komplett provlabb till Sunfab för utveckling 
av pumpar och motorer

-  Komplett produktionsprovbänk till Nord-
hydraulik, numera Hydac, för mobilventiler

-  Provutrustning för testrigg till VAES i Troll-
hättan för bränsleapparater till flygplan där 
mediet är ”flygfotogen”, 1,2cSt !

-  Komplet provbänk till Swep i Slovakien för 
pulserande tryckprovning av plattvärme-
växlare

2013 startade Pär Mats-Ers sitt eget kon-
sultbolag PM-E Hydraulic Consulting i vil-
ket han hade stora kunder som SSAB och 
Morgårdshammar AB. Han vikarierade även 
ibland som lärare på Projekthydrauliks olika 
utbildningar.

– Han var en stor tillgång för oss och det var 
med bestörtning som vi nåddes av nyheten 
att han omkommit i en helikopterolycka nära 
sitt hem utanför Leksand. Vi kommer sakna 
honom mycket och våra tankar går till hans 
familj som mist en fantastisk make och pappa, 
säger Jan-Åke Johansson, VD på Projekt-
hydraulik.

– en av branschens mest erfarna
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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
KRISTINEHAMN:  
0550-101 31
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
SÄFFLE: 0533-100 13
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



32

BRANSCHREGISTRET – HYDRAULIK – PNEUMATIK

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
Tel. +46 (0)8-411 72 16
Mob. +46(0)709 285 841
e-mail: hans.simons@annonssaljarna.se

Annoncesalg Danmark:
Jørgen Christensen
Excellent Management
Golfvej 35
DK-4573 Højby
Mob. +45 21 42 25 68
e-mail: info@fluid-scandinavia.dk

Eftertryck och kopiering av text och bild är 
förbjudet utan tillstånd.
Inte heller återpublicering i elektronisk form på t.ex. 
hemsidor eller i databaser får ske utan tillstånd.
Tidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt 
material.
ISSN 1402-5590

Prenumeration och adressändringar:
Ågrenshuset
Flygelvägen 3, SE-893 30 BJÄSTA
Tel. +46 (0)660-29 99 52. Fax +46 (0)660-29 99 79
e-mail: pren@agrenshuset.se
Papperstidskrift inklusive digitaltidskrift och telefon-
app: Pris 495:- (exkl. 6% moms)
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Ågrenshuset
Flygelvägen 3, SE-893 30 BJÄSTA
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e-mail: asa.augustsson@agrenshuset.se

Utgivare:
ITH-Förlag AB
Sörbyvägen 1, SE-891 61 ÖRNSKÖLDSVIK
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Ansvarig utgivare:
Bertil Andersson
Mob. +46(0)70 750 54 76
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PÅ GÅNG
Mässor och konferenser 2021
9 – 11 sept Entrenad Live, Göteborg

20 – 21 okt  Offshore Technology Days (OTD), 
Bergen

Oktober SSG Hydraulikdagar

9 – 12 nov Elmia Subcontractor, Jönköping

2022
10 – 13 maj Elmia Automation, Jönköping

2 – 4 juni  Svenska Maskinmässan Solvalla, 
Stockholm

18 – 20 okt  Scanautomatic, Göteborg

www.sis.se

Publicerade standarder, 26 november – 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

Inga nya standarder har publicerats av SIS inom hydraulik och pneumatik 
sedan förra numret

Inom SIS jobbar kommittén för hydraulik och pneumatik med att ta fram standarder inom 
hydraulik- och pneumatikområdet som är nyckelkomponenter i industrins automatiserade 
produktionsanläggningar och inom maskin- och fordonsindustrin. Kommittén bevakar det 
internationella standardiseringsarbetet som pågår inom ISO/TC 131 Fluid power systems. 
Svenska kommittén för hydraulik och pneumatik 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
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Return Filters with 
Air Separation

APPLICATIONS

We produce fluid power solutions

Return Filters with 
Air Separation

• Avoids malfunctions and downtime 
• Enables tank volume reductions
• Extends oil usage & change interval

ARGO-HYTOS Nordic AB · Topplocksgatan 18 · 212 41 MALMÖ · Sweden · info.se@argo-hytos.com · www.argo-hytos.com
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ITH Web Academy 
– Webbaserat lärande skapar lönsamhet

Läs mer på
www.ith.se/utbildning

eller kontakta oss på

ith@ith.se

0660-798 50

ITH Institutet för 

Tillämpad Hydraulik

www.ith.se

Kurser i hydraulik
Grundkurs 1

Grundkurs 2

Montageteknik

Underhåll

Konstruktionsdimensionering

Hydrauliksäkerhet

Renhet i hydraulik

+ ett 15 tal fördjupningskurser

20 tal webbaserade 
kurser i hydraulik
❚  Köp enskilda kurser

❚  Prenumerera på kursutbud

❚  Komplettera med
– Lärarstöd
– Laborationer
– Certifieringstentor

❚  Yrkeshögskoleutbildningar i Hydraulik 
och Provning Maskinutveckling
– 1,5 – 3,5 termin långa
– Du kan jobba samtidigt om du har god studieteknik 
    och erfarenhet av hydraulik eller maskinprovning
– Kostnadsfria och CSN-berättigade

BYGGA SVERIGES
FETASTE LOWRIDER.
LUNCHA PÅ EN
OLJEPLATTFORM.
SÄKRA FRAMTIDENS
ENERGIFÖRSÖRJNING.

UTBILDNINGEN FÖR DIG SOM VILL

Hydraulsystemtekniker
300 Yh-poäng i Örnsköldsvik
En hydraulsystemtekniker arbetar med att utveckla, montera, 
sälja och underhålla maskiner både i fält och inom industrin.
Omväxlande utmaningar för dig som pallar trycket.

Ansök senast 31 maj
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EN UTBILDNING
SOM SKAPAR
YRKESMÖJLIGHETER
Sök till hydraulsystemtekniker och ta steget in 
i ett spännande framtidsyrke.
Hydraulik är en kraftfull och lättreglerad teknik för att skapa rörelser med hjälp 

av vätskor. Inom alla industrier sker en ständig ombyggnad och modernisering 

av hydrauliksystem i en allt högre takt. Behovet av utbildade Hydraulsystem-

tekniker är därför stort, 9 av 10 av våra elever får jobb direkt efter utbildningen, 

såväl i Sverige som utomlands.

Arbetet är både praktiskt och teoretiskt och man arbetar med både verktyg 

och datorer. Hydraulik är också sammankopplat med mekaniska och elektriska 

system vilket kräver kunnande om helheten när de ska utvecklas, monteras, 

säljas eller underhållas. Industrin inför allt fler elektronikstyrda och datorise-

rade hydraulsystem. Hydraulsystemteknikern sköter dessa mer avancerade 

arbetsuppgifter. Arbetet är ofta socialt då hydrauliken påverkar många och det 

finns stora karriärsmöjligheter. Denna utbildning är den enda i 

Sverige som på djup nivå ger utbildning i hela systemet och leder till certifiering 

enligt Cetop. 

Läs mer om Yh-utbildningen på www.ith.se

Vilka yrken leder
utbildningen till?
• Provningstekniker
• Installationstekniker
• Underhållstekniker
• Styrsystemtekniker
• Utvecklingstekniker

ANSÖK SÅ HÄR!

”ITH är en fantastisk skola som erbjuder

utbildningar där du blir väldigt eftertraktad på

arbetsmarknaden och ger en bred kompetens”

säger Antonia Elfstrand, examinerad hydraul-

systemtekniker som idag arbetar med hydraulik 

på Försvarsmakten i Skövde.

Finns det jobb efter utbildningen?

Redan nu finns det en stor brist på

hydraultekniker. Intresset från företag 

är stort efter de som tidigare gått ut-

bildningen och behovet förväntas öka 

på grund av stora pensionsavgångar.

För mer information om utbildningen besök gärna www.ith.se,  
ring oss på 0660-798 50 eller mejla ith@ith.se

På www.ith.se finns ditt 
ansökningsformulär. Fyll i 
och skicka till angiven adress.

För att skicka in en komplett 

ansökan ska du bifoga betyg 

och andra meriter som relaterade 

anställningar och utbildningar.

Du kan komplettera dina uppgifter 

fram till sista ansökningsdagen.

Ansök senast 31 maj

KURSINNEHÅLL

Behörighet till Yrkeshögskola

Godkända gymnasiebetyg från ett yrkesprogram 

eller högskoleförberedande program.

Särskild behörighet

El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet,

Fordon- och Transportprogrammet, Teknikprogrammet

eller motsvarande. Även Fysik A ger behörighet.

Saknar du något av detta, hör av dig ändå så hjälper vi 

dig att hitta kurser som ger dig behörighet. 

20% av gruppen kan antas utan ovanstående krav. 

Hydraulik

Energieffektivitet i hydraulik

Montageteknik

Maskinsäkerhet i hydraulik

Mobil, Industri och offshorehydraulik

Elteknik för hydraulik

Styr- och reglerteknik för hydraulik

Mekanik i hydraulik

Matematik i hydraulik

Examensarbete

LIA (Lärande i arbete)

Antal poäng

Kurslängd

LIA (Lärande i arbete)

CSN berättigad

300 Yh-poäng

18 månader inkl. LIA

6 månader

Ja

65 p

10 p

20 p

  5 p

10 p

20 p

15 p

20 p

15 p

30 p

90 p

Antonia Elfstrand

KOSTNADSEFFEKTIVT

PASSAR utmärkt
I dessa Pandemi-TIDER !



Ev. retur till:
Ågrenshuset Produktion
893 30 BJÄSTA

Enabling Engineering 
Breakthroughs that Lead 
to a Better Tomorrow


