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Sunfab Hydraulics AB expanderar sin verksamhet internationellt och 
etablerar ett dotterbolag i Malaysia. 

Asien är en strategiskt viktig marknad och genom denna etablering stärker Sunfab sin 
närvaro och service med en egen organisation. Därför startas Sunfab Hydraulics Asia 
Sdn Bhd från den 1 juli 2019, berättar Marie Nilsson VD på Sunfab Hydraulics AB. 

Med egen personal på plats kommer vi att kunna stärka servicen för kunderna. Detta 
möjliggör en ökad tillväxt av Sunfabs produkterbjudande av högpresterande hydrauliska 
pumpar, motorer och tillbehör. 

Vi har haft en långvarig representation på den asiatiska marknaden via distributörer. Våra 
distributörer har gjort ett bra arbete och vi har en stabil grund för ytterligare tillväxt. Det är nu 
dags att stärka våra distributörer med lokal närvaro och därför etablerar vi ett helägt dotterbolag, 
berättar Marie Nilsson. 

Organisation 
Sunfab Hydraulics Asia Sdn Bhd kommer att vara ett säljbolag och hantera försäljning, service 
och support av hela Sunfabs produktportfölj för den asiatiska marknaden. Med moderbolaget i 
Sverige som stöd är vi övertygade om att vi kommer att kunna tillhandahålla den bästa 
servicenivån. Sales Manager, Fredrik Johansson kommer närmast från moderbolaget Sunfab 
Hydraulics AB i Sverige och han kommer att bidra med en stor erfarenhet av Sunfabs 
produkterbjudande samt tidigare erfarenhet av den asiatiska marknaden.  
 
”Sunfab Hydraulics Asia Sdn Bhd kommer att lokaliseras i Penang, Malaysia” säger Marie 
Nilsson och fortsätter ”och vi kommer att fortsätta bygga vår organisation allt eftersom 
försäljningen utvecklas”.   
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Fredrik Johansson, Sales Manager, Sunfab Hydraulics Asia Sdn Bhd 
E-mail: fredrik.j@sunfab.my 

Marie Nilsson, VD, Sunfab Hydraulics AB.  
E-mail: marie.n@sunfab.se, Tel: +46 650-367 36 

 

”Sunfab Hydraulics AB är ett av världens ledande företag inom hydraulik, med tekniskt 
avancerade hydraulpumpar, hydraulmotorer och tillbehör. Vid huvudkontoret i Hudiksvall arbetar 
omkring 100 anställda med utveckling, inköp, försäljning, tillverkning och logistik.  

Sunfab har en omsättning om 230 Mkr och finns representerade i ett 60-tal länder. Koncernens 
dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Spanien och USA samt det nystartade 
dotterbolaget i Malaysia. 

Ända sedan starten 1925 har Sunfab varit ett familjeföretag som kännetecknats av innovation, 
kompetens och framtidsvisioner.” 
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