
 

 

 

Sunfab firar 90 år av historia och innovationer. 

Eric Sundin startade sitt företag 1925 i Arbrå, Hälsingland. Från början var det en fabrik som enbart 
tillverkade skidor. Under årens lopp utvecklades företaget och nya produkter togs fram. Det har 
resulterat i att Eric Sundins innovationer i dag sysselsätter 1000-tals personer över hela världen. 
 

Sunfabs grundare, Eric Sundin, startade en fabrik i Arbrå 1925 som tillverkade skidor under namnet 
Sundins. Den svenska militären fick upp ögonen för den innovative skidtillverkaren och började köpa stora 
mängder skidor, varpå företaget växte snabbt. Efter en brand 1927 flyttades skidfabriken från Arbrå till 
Hudiksvall. Där växte företaget ganska snabbt ur sina lokaler. 1936 köpte Eric Sundin Barnängens gamla 
kemifabrik vid Hudiksvalls hamn, dit verksamheten flyttades. 
 
Flera egna patent 

Eric hade hela tiden ständigt nya uppfinningar på gång. Han fick även flera egna patent inom 
skidtillverkningen, bl a för en hydraulisk limpress. Maskinerna i fabriken byggde man själva och på 1940-
talet var de så effektiva att de kunde producera 100 skidor i timmen. I takt med att det användes mer och 
mer hydraulik i produktionen och kunskapen ökade, bildade Eric Sundin tillsammans med byggmästaren 
Einar Frisk företaget Hydrauliska Industriaktiebolaget − Hiab. 
 
En av de största uppfinningarna kom 1947. Då skapade man världens första mobila hydrauliska kran. Det 
blev även startskottet för Hiab, ett företag som skulle revolutionera lasthantering över hela världen. Under 
de kommande åren fortsatte produktutvecklingen och snart behövdes ny teknik för att ge kranarna högre 
prestanda. 1952 bildade Eric ett nytt bolag, Sunfab för utvecklingen av hydrauliska produkter. Två år 
senare skapades Sunfabs första hydrauliska kolvpump för lastbilar. 
 
Från skidor till pumpar 

På 1960-talet var Sundins en av världens största skidtillverkare. Dessutom ökade ständigt efterfrågan, 
både på Sunfab-pumparna och Hiab-kranarna. Det blev för mycket för en familj att hantera själva. Därför 
såldes Hiab 1965 till ett investmentbolag. Eric Sundin fortsatte emellertid att arbeta på Sundins fabriker 
ända tills han gick bort 1975.  
 
På 80-talet ökade konkurrensen från skidtillverkare runt om i Europa, vilket resulterade i att Sundins 
avvecklade sin skidtillverkning 1989. 
 
Starten på Sunfab 

I början av 90-talet bytte Sundins fabriker namn till Sunfab Hydraulics AB och koncentrerade sig helt på 
lastbilshydraulik. Förutom att de tog fram den välkända SC-pumpen utvecklade man även en 
hydraulmotor. Satsningen under åren på produktutveckling och marknadsföring har gett effekt. Från de ca 
8 000 pumpar som levererades i slutet på 80-talet är antalet i dag uppe i över 40 000 sålda pumpar och 
motorer per år. 
 
Export till över 40 länder 

I dag är Sunfab ett välkänt varumärke över hela världen. Ca 90 % av tillverkningen sker på export till ett 
40-tal länder runt om i världen. Antalet anställda har stadigt ökat under de senaste 15 åren och är nu uppe 
i över l00 personer, inkluderat de anställda i dotterbolagen i England, Tyskland, Frankrike och Spanien.   
 
För Sunfab är det viktigt att vara ett lokalt tillverkande företag i Hudiksvall. Det är den ledstjärna som driver 
företagets fortsatta utveckling och innovationer. Därför sker också all utveckling och tillverkning i företagets 
toppmoderna lokaler i Hudiksvall. Den nya fabriken som invigdes 2006, ligger vägg i vägg med den gamla 
fabriken, som en gång i tiden var världens största skidfabrik. 
 
Erics anda lever vidare 

Nio decennier efter starten 1925 finns spåren av skidtillverkningens glansdagar fortfarande kvar hos 
Sunfab, nu på det egna museet i den gamla skidfabriken. Arvet som vilar efter grundaren Eric Sundin 
återspeglas i den Sundinsanda som finns och lever kvar i det familjeägda företaget än idag. Målsättningen 
är att fortsätta utvecklas i denna anda och utvecklingskraft även i framtiden. 


