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Fr o m 1 feb 2013 kan Sunfab erbjuda 
ATEX-klassning på standardsortiment 
för pumpar (SCP) och motorer (SCM). 
Produkterna uppfyller ställda krav enligt 
ATEX direktivet 94/9/EC för icke-elektrisk 
utrustning.    
ATEX är ett EU-direktiv som behandlar utrustningar 
i områden där det finns risk för explosionsfarliga 
blandningar.  ATEX är en förkortning av det franska 
namnet på direktivet, Appareils destinés à être 
utilisés en ATmosphères EXplosibles. I enlighet 
med ATEX görs en utredning om risken att pumpen 
och motorn utgör en antändningskälla i en 
explosionsfarlig omgivning.   

Hög skyddsnivå 
- Inom ATEX skiljer man på om utrustningen skall 
användas i gruva/dagbrott (Grupp I) eller i annan 
explosiv miljö som t ex oljeplattformar och 
tankstationer (Grupp II), berättar Erika Berg, Design 
& quality manager på Sunfab. Inom respektive 
grupp finns sedan olika kategorier som specificerar 
nivån av säkerhet. Sunfabs standardsortiment av 
pumpar och motorer har klassificerats för en hög 
skyddsnivå inom både grupp I och II. Produkterna 
har en hög skyddsnivå i miljö innehållande både 
explosionsfarlig gas och damm, avslutar Erika 
Berg.   

Vid beställning anger kunden att man vill köpa en 
ATEX-klassad pump eller motor. Produkten 
kommer då att levereras märkt med ATEX-
klassning och med ett bifogat ATEX-certifikat. 

Produkternas ATEX-klassning. 

Labtest för temperaturklassning av pump och motor   

Erika Berg, Konstruktions- och kvalitetschef Sunfab. 

Sunfab kommer att under året utöka sitt sortiment av motorer med varvtalsgivare.
Den nya varvtalsgivaren introducerades för drygt ett år sedan och har fått ett mycket 
positivt mottagande.

- Hittills har det främst varit kunder på den tyska 
marknaden som efterfrågat våra motorer med 
varvtalsgivare, berättar Anders Norberg, Sunfab, 
projektledare för varvtalsgivaren. Men vi ser att 
efterfrågan ökar hela tiden. Vi har t ex fått en 
förfrågan från Polen där en kund behöver styra 
varvtalet på motorn på en vinschapplikation. I det 
fallet kommer en M2-motor (cartridge) att bli aktuell 
när den lanseras senare under året.

- Jag är helt övertygad om att vi kommer att öka 
försäljningen av motorer med varvtalsgivare i 
samband med att vi också utökar sortimentet. 
Dessutom finns nu varvtalsgivaren också i två 
versioner, PNP och NPN, beroende på hur kunden 
vill tolka signalen, avslutar Anders Norberg. 

Motorsortiment med varvtalsgivare 
Nuläge 
SAE B 12-34 cc
ISO 12-64 cc
SAE C 25-108 cc
DIN 12-130 cc
 
Mars 2013 
SAE D 84-130 cc
ISO 84-130 cc
 
Slutet av 2013 
M2 25-108 cc
(Går att få som prototyp om
man vill göra en förstudie) 

Sunfabmotor med varvtalsgivaren 

FAKTA
Sunfabs nya varvtalsgivare är en tvåkanals 
differentiell halleffektgivare, PNP och NPN. 
Givaren har två frekvensutgångar, där båda ger 
signal i form av fyrkantvåg, fasförskjutna ~90°. 
Den kan användas vid höga temperaturer. 
Eftersom givaren arbetar med två kanaler kan 
rotations-riktningen bestämmas. Antalet pulser är 
30 st/varv oavsett deplacement. Motorer som är 
förberedda för varvtalsgivare kan enkelt förses 
med givare i efterhand.

Sunfab har skapat en egen unik lösning på hur de ska vika kartongerna. Numera är 
det en robot som gör jobbet.

- Projktet startade med att det kom en 
internavvikelse från ett av våra dotterbolag om att 
förpackning hade vissa brister och ibland kunde gå 
sönder, berättar Peter Backström, produktions-
tekniker, Sunfab. Vi provade att designa om 
förpackningen och provade även flera olika 
leverantörer. Men resultaten blev aldrig så bra som 
vi hade tänkt oss.

- Efter en noggrann utvärdering valde vi istället att 
satsa på en helt egen lösning på problemet, 
berättar Peter. Nämligen att investera i en egen 
kartongvikningsmaskin. Fast det är egentligen 
ingen maskin, det är faktiskt en robot som med 
hjälp av specialdesignade jiggar viker kartongen. 
Det är Artech AB som skräddarsytt lösningen helt 
efter våra kravspec, berättar Peter entusiastiskt. 
Roboten lyfter upp kartongen och med hjälp av 
jiggarna viks sedan sidorna och botten på kartingen 
ihop. Därefter lyfter roboten ned den till rätt bana 
beroende på storlek.

En billig lösning 
- Eftersom vi inte har så stora volymer på kartonger 
så blev roboten en betydligt billigare lösning än en 
kartongvikmaskin, fortsätter Peter. Fördelarna med 
robotlösningen är dels att vi nu kan använda oss av 
en tjockare kartong och vika den dubbel på de 
ställen på förpackningen som är extra utsatt, men 
sedan är det även en arbetsmiljöinvetsering 
eftersom vi tar bort ett monoton arbetsmoment.

- Roboten kan vika tre olika modeller av kartongen 
och den maximala kapaciteten är två kartonger i 
minuten. Det sitter en givare på kartongbanan som 
ger en signal till roboten att producera en ny 
kartong så fort man har tagit bort en från banan. 
Om det behövs stora volymer av en storlek av 
kartongen kan man med några knapptryckningar 
ändra produktionen till att den enbart tillverkar en 
modell. Vi har kört roboten sedan V 51 och hittills 
har det gått över förväntan, avslutar en nöjd Peter 
Backström. 

Peter Backström, produktionstekniker, Sunfab, är väldigt 
nöjd med den nya lösningen. 

Mats Sundin, VD

Som ni säkert redan känner
till så har vår tidigare VD Lars 
Mörk lämnat företaget för att
gå vidare med nya utmaningar. 
Det innebär att jag återigen
går in som VD på Sunfab 
Hydraulics AB.

En sammanfattning av 2012
är i detalj mycket omfattande, 
men kan övergripande be-
skrivas som ett händelserikt år 
med flera akuta händelser att 
hantera. 

En akut händelse var när min 
och flera av er kära kollega 
Werner Westhoff gick bort 
alldeles för tidigt. Det har inne-
burit en del organisatoriska 
förändringar i vårt tyska 
dotterbolag. Dels genom att
jag även där tagit över VD-
ansvaret men också för att 
Werners son, André Westhoff,
i december lämnade bolaget. Vi 
arbetar intensivt för att hitta ny 
resurser med teknisk 
kompetens till bolaget.

Rekryteringsprocessen går 
mycket bra vilket innebär att vi 
inom kort kan säkra de tappade 
resurserna. Därmed kommer vi 
att fortsätta utveckla 
försäljningen av våra tekniska 
produkter från Sunfab Hydraulik 
GmbH som är ett av de 
tongivande dotterföretagen 
inom Sunfab Group.

En annan akut händelse är 
naturligtvis den vikande 
orderingången under 2012, 
som så många fler än vi fått 
känna av. En åtgärd med 
kostnadsneddragningar som
bl a innebär personal-
reduceringar känns alltid 
betungande att genomföra, 
men jag ser det som en styrka 
att snabbare komma till ökade 
förutsättningar att fortsätta vårt 
genomförande av Sunfabs 
vision. Vi ska växa genom att 
dagligen skapa nöjda kunder.

Glädjande är att trenden för 
orderingången åter har vänt
till positiv riktning under sista 
kvartalet 2012. Trots dessa 
ansträngda tider har vi mål-
medvetet fortsatt genom-
förandet och investeringarna i 
våra produktutvecklingsprojekt. 
Vi återkommer framöver med 
information om ett flertal 
lyckade projekt.

Min personliga utmaning är
att driva på företaget för att 
uppfylla Sunfabs vision, vilket 
innebär att vi inom Sunfab 
Group gemensamt jobbar mot 
samma mål. Vi ska växa 
genom att dagligen skapa 
nöjda kunder.

God fortsättning
på det nya året.  

Hälsningar
Mats Sundin  

Nyregistrering av 
kommersiella fordon,
inom EU
Kommersiella fordons 
registreringar: -12.4% under 
2012; -23.4% i december 
I december fortsatte efterfrågan 
på nya kommersiella fordon att 
minska på alla större 
marknader i Europa och den 
totala nyregistreringen uppgick 
till 125,825 enheter. Efterfrågan 
nådde sin lägsta nivå sedan 
oktober 2009.
Önskar ni ta del av hela 
rapporten  - läs mer här:

Utökat produktsortiment  
Under 2012 har Sunfab utökat 
sitt produktsortiment i form av 
utökat tillbehörprogram samt 
fler varianter på pump- och 
motorsortimentet. 
För vidare information, ta del av 
datablad eller kontakta oss på 
Sunfab. 

Ljudnivåer  
Ljudnivåer för Sunfab pumpar 
och motorer finns nu uppmätta 
och tillgängliga. 
Kontakta våra tekniker för 
vidare uppgifter. 

Lagerlivslängder för 
motorsortimentet
Minimum förväntade lager-
livslängder för motorsorti-
mentet finns beräknade baserat 
på L10-modellen.  Kontakta 
våra tekniker för vidare 
uppgifter.

Uppdaterade produktblad  
Under 2012 har produktbladen 
för Sunfabs motorer upp-
daterats med ny kodnyckel 
samt en allmänanvisning, vilken 
redogör för max. tillåten 
axelbelastning.
Kontakta våra tekniker för 
vidare uppgifter.

Vi vill passa på att hälsa Lars 
Häggroth välkommen till 
Sunfab, som ny pumpansvarig.

Lars återvänder till Sunfab efter 
några år på andra företag. 
Närmast kommer han från 
Voith Turbo Safeset. Han 
kommer att kunna bidra med 
mycket erfarenhet och ett brett 
internationellt nätverk. 
Hans första dag blir den 1 
februari.
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kommer då att levereras märkt med ATEX-
klassning och med ett bifogat ATEX-certifikat. 

Produkternas ATEX-klassning. 

Labtest för temperaturklassning av pump och motor   

Erika Berg, Konstruktions- och kvalitetschef Sunfab. 

Sunfab kommer att under året utöka sitt sortiment av motorer med varvtalsgivare.
Den nya varvtalsgivaren introducerades för drygt ett år sedan och har fått ett mycket 
positivt mottagande.

- Hittills har det främst varit kunder på den tyska 
marknaden som efterfrågat våra motorer med 
varvtalsgivare, berättar Anders Norberg, Sunfab, 
projektledare för varvtalsgivaren. Men vi ser att 
efterfrågan ökar hela tiden. Vi har t ex fått en 
förfrågan från Polen där en kund behöver styra 
varvtalet på motorn på en vinschapplikation. I det 
fallet kommer en M2-motor (cartridge) att bli aktuell 
när den lanseras senare under året.

- Jag är helt övertygad om att vi kommer att öka 
försäljningen av motorer med varvtalsgivare i 
samband med att vi också utökar sortimentet. 
Dessutom finns nu varvtalsgivaren också i två 
versioner, PNP och NPN, beroende på hur kunden 
vill tolka signalen, avslutar Anders Norberg. 

Motorsortiment med varvtalsgivare 
Nuläge 
SAE B 12-34 cc
ISO 12-64 cc
SAE C 25-108 cc
DIN 12-130 cc
 
Mars 2013 
SAE D 84-130 cc
ISO 84-130 cc
 
Slutet av 2013 
M2 25-108 cc
(Går att få som prototyp om
man vill göra en förstudie) 

Sunfabmotor med varvtalsgivaren 

FAKTA
Sunfabs nya varvtalsgivare är en tvåkanals 
differentiell halleffektgivare, PNP och NPN. 
Givaren har två frekvensutgångar, där båda ger 
signal i form av fyrkantvåg, fasförskjutna ~90°. 
Den kan användas vid höga temperaturer. 
Eftersom givaren arbetar med två kanaler kan 
rotations-riktningen bestämmas. Antalet pulser är 
30 st/varv oavsett deplacement. Motorer som är 
förberedda för varvtalsgivare kan enkelt förses 
med givare i efterhand.

Sunfab har skapat en egen unik lösning på hur de ska vika kartongerna. Numera är 
det en robot som gör jobbet.

- Projktet startade med att det kom en 
internavvikelse från ett av våra dotterbolag om att 
förpackning hade vissa brister och ibland kunde gå 
sönder, berättar Peter Backström, produktions-
tekniker, Sunfab. Vi provade att designa om 
förpackningen och provade även flera olika 
leverantörer. Men resultaten blev aldrig så bra som 
vi hade tänkt oss.

- Efter en noggrann utvärdering valde vi istället att 
satsa på en helt egen lösning på problemet, 
berättar Peter. Nämligen att investera i en egen 
kartongvikningsmaskin. Fast det är egentligen 
ingen maskin, det är faktiskt en robot som med 
hjälp av specialdesignade jiggar viker kartongen. 
Det är Artech AB som skräddarsytt lösningen helt 
efter våra kravspec, berättar Peter entusiastiskt. 
Roboten lyfter upp kartongen och med hjälp av 
jiggarna viks sedan sidorna och botten på kartingen 
ihop. Därefter lyfter roboten ned den till rätt bana 
beroende på storlek.

En billig lösning 
- Eftersom vi inte har så stora volymer på kartonger 
så blev roboten en betydligt billigare lösning än en 
kartongvikmaskin, fortsätter Peter. Fördelarna med 
robotlösningen är dels att vi nu kan använda oss av 
en tjockare kartong och vika den dubbel på de 
ställen på förpackningen som är extra utsatt, men 
sedan är det även en arbetsmiljöinvetsering 
eftersom vi tar bort ett monoton arbetsmoment.

- Roboten kan vika tre olika modeller av kartongen 
och den maximala kapaciteten är två kartonger i 
minuten. Det sitter en givare på kartongbanan som 
ger en signal till roboten att producera en ny 
kartong så fort man har tagit bort en från banan. 
Om det behövs stora volymer av en storlek av 
kartongen kan man med några knapptryckningar 
ändra produktionen till att den enbart tillverkar en 
modell. Vi har kört roboten sedan V 51 och hittills 
har det gått över förväntan, avslutar en nöjd Peter 
Backström. 

Peter Backström, produktionstekniker, Sunfab, är väldigt 
nöjd med den nya lösningen. 

Mats Sundin, VD

Som ni säkert redan känner
till så har vår tidigare VD Lars 
Mörk lämnat företaget för att
gå vidare med nya utmaningar. 
Det innebär att jag återigen
går in som VD på Sunfab 
Hydraulics AB.

En sammanfattning av 2012
är i detalj mycket omfattande, 
men kan övergripande be-
skrivas som ett händelserikt år 
med flera akuta händelser att 
hantera. 

En akut händelse var när min 
och flera av er kära kollega 
Werner Westhoff gick bort 
alldeles för tidigt. Det har inne-
burit en del organisatoriska 
förändringar i vårt tyska 
dotterbolag. Dels genom att
jag även där tagit över VD-
ansvaret men också för att 
Werners son, André Westhoff,
i december lämnade bolaget. Vi 
arbetar intensivt för att hitta ny 
resurser med teknisk 
kompetens till bolaget.

Rekryteringsprocessen går 
mycket bra vilket innebär att vi 
inom kort kan säkra de tappade 
resurserna. Därmed kommer vi 
att fortsätta utveckla 
försäljningen av våra tekniska 
produkter från Sunfab Hydraulik 
GmbH som är ett av de 
tongivande dotterföretagen 
inom Sunfab Group.

En annan akut händelse är 
naturligtvis den vikande 
orderingången under 2012, 
som så många fler än vi fått 
känna av. En åtgärd med 
kostnadsneddragningar som
bl a innebär personal-
reduceringar känns alltid 
betungande att genomföra, 
men jag ser det som en styrka 
att snabbare komma till ökade 
förutsättningar att fortsätta vårt 
genomförande av Sunfabs 
vision. Vi ska växa genom att 
dagligen skapa nöjda kunder.

Glädjande är att trenden för 
orderingången åter har vänt
till positiv riktning under sista 
kvartalet 2012. Trots dessa 
ansträngda tider har vi mål-
medvetet fortsatt genom-
förandet och investeringarna i 
våra produktutvecklingsprojekt. 
Vi återkommer framöver med 
information om ett flertal 
lyckade projekt.

Min personliga utmaning är
att driva på företaget för att 
uppfylla Sunfabs vision, vilket 
innebär att vi inom Sunfab 
Group gemensamt jobbar mot 
samma mål. Vi ska växa 
genom att dagligen skapa 
nöjda kunder.

God fortsättning
på det nya året.  

Hälsningar
Mats Sundin  

Nyregistrering av 
kommersiella fordon,
inom EU
Kommersiella fordons 
registreringar: -12.4% under 
2012; -23.4% i december 
I december fortsatte efterfrågan 
på nya kommersiella fordon att 
minska på alla större 
marknader i Europa och den 
totala nyregistreringen uppgick 
till 125,825 enheter. Efterfrågan 
nådde sin lägsta nivå sedan 
oktober 2009.
Önskar ni ta del av hela 
rapporten  - läs mer här:

Utökat produktsortiment  
Under 2012 har Sunfab utökat 
sitt produktsortiment i form av 
utökat tillbehörprogram samt
fler varianter på pump- och 
motorsortimentet. 
För vidare information, ta del av 
datablad eller kontakta oss på 
Sunfab. 

Ljudnivåer  
Ljudnivåer för Sunfab pumpar 
och motorer finns nu uppmätta 
och tillgängliga. 
Kontakta våra tekniker för 
vidare uppgifter. 

Lagerlivslängder för 
motorsortimentet
Minimum förväntade lager-
livslängder för motorsorti-
mentet finns beräknade baserat 
på L10-modellen.  Kontakta 
våra tekniker för vidare 
uppgifter.

Uppdaterade produktblad  
Under 2012 har produktbladen 
för Sunfabs motorer upp-
daterats med ny kodnyckel 
samt en allmänanvisning, vilken 
redogör för max. tillåten 
axelbelastning.
Kontakta våra tekniker för 
vidare uppgifter.

Vi vill passa på att hälsa Lars 
Häggroth välkommen till 
Sunfab, som ny pumpansvarig.

Lars återvänder till Sunfab efter 
några år på andra företag. 
Närmast kommer han från 
Voith Turbo Safeset. Han 
kommer att kunna bidra med 
mycket erfarenhet och ett brett 
internationellt nätverk. 
Hans första dag blir den 1 
februari.
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Fr o m 1 feb 2013 kan Sunfab erbjuda 
ATEX-klassning på standardsortiment 
för pumpar (SCP) och motorer (SCM). 
Produkterna uppfyller ställda krav enligt 
ATEX direktivet 94/9/EC för icke-elektrisk 
utrustning.    
ATEX är ett EU-direktiv som behandlar utrustningar 
i områden där det finns risk för explosionsfarliga 
blandningar.  ATEX är en förkortning av det franska 
namnet på direktivet, Appareils destinés à être 
utilisés en ATmosphères EXplosibles. I enlighet 
med ATEX görs en utredning om risken att pumpen 
och motorn utgör en antändningskälla i en 
explosionsfarlig omgivning.   

Hög skyddsnivå 
- Inom ATEX skiljer man på om utrustningen skall 
användas i gruva/dagbrott (Grupp I) eller i annan 
explosiv miljö som t ex oljeplattformar och 
tankstationer (Grupp II), berättar Erika Berg, Design 
& quality manager på Sunfab. Inom respektive 
grupp finns sedan olika kategorier som specificerar 
nivån av säkerhet. Sunfabs standardsortiment av 
pumpar och motorer har klassificerats för en hög 
skyddsnivå inom både grupp I och II. Produkterna 
har en hög skyddsnivå i miljö innehållande både 
explosionsfarlig gas och damm, avslutar Erika 
Berg.   

Vid beställning anger kunden att man vill köpa en 
ATEX-klassad pump eller motor. Produkten 
kommer då att levereras märkt med ATEX-
klassning och med ett bifogat ATEX-certifikat. 

Produkternas ATEX-klassning. 

Labtest för temperaturklassning av pump och motor   

Erika Berg, Konstruktions- och kvalitetschef Sunfab. 

Sunfab kommer att under året utöka sitt sortiment av motorer med varvtalsgivare.
Den nya varvtalsgivaren introducerades för drygt ett år sedan och har fått ett mycket 
positivt mottagande.

- Hittills har det främst varit kunder på den tyska 
marknaden som efterfrågat våra motorer med 
varvtalsgivare, berättar Anders Norberg, Sunfab, 
projektledare för varvtalsgivaren. Men vi ser att 
efterfrågan ökar hela tiden. Vi har t ex fått en 
förfrågan från Polen där en kund behöver styra 
varvtalet på motorn på en vinschapplikation. I det 
fallet kommer en M2-motor (cartridge) att bli aktuell 
när den lanseras senare under året.

- Jag är helt övertygad om att vi kommer att öka 
försäljningen av motorer med varvtalsgivare i 
samband med att vi också utökar sortimentet. 
Dessutom finns nu varvtalsgivaren också i två 
versioner, PNP och NPN, beroende på hur kunden 
vill tolka signalen, avslutar Anders Norberg. 
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Nuläge 
SAE B 12-34 cc
ISO 12-64 cc
SAE C 25-108 cc
DIN 12-130 cc
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SAE D 84-130 cc
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Slutet av 2013 
M2 25-108 cc
(Går att få som prototyp om
man vill göra en förstudie) 

Sunfabmotor med varvtalsgivaren 

FAKTA
Sunfabs nya varvtalsgivare är en tvåkanals 
differentiell halleffektgivare, PNP och NPN. 
Givaren har två frekvensutgångar, där båda ger 
signal i form av fyrkantvåg, fasförskjutna ~90°. 
Den kan användas vid höga temperaturer. 
Eftersom givaren arbetar med två kanaler kan 
rotations-riktningen bestämmas. Antalet pulser är 
30 st/varv oavsett deplacement. Motorer som är 
förberedda för varvtalsgivare kan enkelt förses 
med givare i efterhand.

Sunfab har skapat en egen unik lösning på hur de ska vika kartongerna. Numera är 
det en robot som gör jobbet.

- Projktet startade med att det kom en 
internavvikelse från ett av våra dotterbolag om att 
förpackning hade vissa brister och ibland kunde gå 
sönder, berättar Peter Backström, produktions-
tekniker, Sunfab. Vi provade att designa om 
förpackningen och provade även flera olika 
leverantörer. Men resultaten blev aldrig så bra som 
vi hade tänkt oss.

- Efter en noggrann utvärdering valde vi istället att 
satsa på en helt egen lösning på problemet, 
berättar Peter. Nämligen att investera i en egen 
kartongvikningsmaskin. Fast det är egentligen 
ingen maskin, det är faktiskt en robot som med 
hjälp av specialdesignade jiggar viker kartongen. 
Det är Artech AB som skräddarsytt lösningen helt 
efter våra kravspec, berättar Peter entusiastiskt. 
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kartongvikmaskin, fortsätter Peter. Fördelarna med 
robotlösningen är dels att vi nu kan använda oss av 
en tjockare kartong och vika den dubbel på de 
ställen på förpackningen som är extra utsatt, men 
sedan är det även en arbetsmiljöinvetsering 
eftersom vi tar bort ett monoton arbetsmoment.
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ger en signal till roboten att producera en ny 
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modell. Vi har kört roboten sedan V 51 och hittills 
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Backström. 
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med ATEX görs en utredning om risken att pumpen 
och motorn utgör en antändningskälla i en 
explosionsfarlig omgivning.   
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- Inom ATEX skiljer man på om utrustningen skall 
användas i gruva/dagbrott (Grupp I) eller i annan 
explosiv miljö som t ex oljeplattformar och 
tankstationer (Grupp II), berättar Erika Berg, Design 
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skyddsnivå inom både grupp I och II. Produkterna 
har en hög skyddsnivå i miljö innehållande både 
explosionsfarlig gas och damm, avslutar Erika 
Berg.   

Vid beställning anger kunden att man vill köpa en 
ATEX-klassad pump eller motor. Produkten 
kommer då att levereras märkt med ATEX-
klassning och med ett bifogat ATEX-certifikat. 
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marknaden som efterfrågat våra motorer med 
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efterfrågan ökar hela tiden. Vi har t ex fått en 
förfrågan från Polen där en kund behöver styra 
varvtalet på motorn på en vinschapplikation. I det 
fallet kommer en M2-motor (cartridge) att bli aktuell 
när den lanseras senare under året.

- Jag är helt övertygad om att vi kommer att öka 
försäljningen av motorer med varvtalsgivare i 
samband med att vi också utökar sortimentet. 
Dessutom finns nu varvtalsgivaren också i två 
versioner, PNP och NPN, beroende på hur kunden 
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Sunfabmotor med varvtalsgivaren 

FAKTA
Sunfabs nya varvtalsgivare är en tvåkanals 
differentiell halleffektgivare, PNP och NPN. 
Givaren har två frekvensutgångar, där båda ger 
signal i form av fyrkantvåg, fasförskjutna ~90°. 
Den kan användas vid höga temperaturer. 
Eftersom givaren arbetar med två kanaler kan 
rotations-riktningen bestämmas. Antalet pulser är 
30 st/varv oavsett deplacement. Motorer som är 
förberedda för varvtalsgivare kan enkelt förses 
med givare i efterhand.

Sunfab har skapat en egen unik lösning på hur de ska vika kartongerna. Numera är 
det en robot som gör jobbet.

- Projktet startade med att det kom en 
internavvikelse från ett av våra dotterbolag om att 
förpackning hade vissa brister och ibland kunde gå 
sönder, berättar Peter Backström, produktions-
tekniker, Sunfab. Vi provade att designa om 
förpackningen och provade även flera olika 
leverantörer. Men resultaten blev aldrig så bra som 
vi hade tänkt oss.

- Efter en noggrann utvärdering valde vi istället att 
satsa på en helt egen lösning på problemet, 
berättar Peter. Nämligen att investera i en egen 
kartongvikningsmaskin. Fast det är egentligen 
ingen maskin, det är faktiskt en robot som med 
hjälp av specialdesignade jiggar viker kartongen. 
Det är Artech AB som skräddarsytt lösningen helt 
efter våra kravspec, berättar Peter entusiastiskt. 
Roboten lyfter upp kartongen och med hjälp av 
jiggarna viks sedan sidorna och botten på kartingen 
ihop. Därefter lyfter roboten ned den till rätt bana 
beroende på storlek.

En billig lösning 
- Eftersom vi inte har så stora volymer på kartonger 
så blev roboten en betydligt billigare lösning än en 
kartongvikmaskin, fortsätter Peter. Fördelarna med 
robotlösningen är dels att vi nu kan använda oss av 
en tjockare kartong och vika den dubbel på de 
ställen på förpackningen som är extra utsatt, men 
sedan är det även en arbetsmiljöinvetsering 
eftersom vi tar bort ett monoton arbetsmoment.

- Roboten kan vika tre olika modeller av kartongen 
och den maximala kapaciteten är två kartonger i 
minuten. Det sitter en givare på kartongbanan som 
ger en signal till roboten att producera en ny 
kartong så fort man har tagit bort en från banan. 
Om det behövs stora volymer av en storlek av 
kartongen kan man med några knapptryckningar 
ändra produktionen till att den enbart tillverkar en 
modell. Vi har kört roboten sedan V 51 och hittills 
har det gått över förväntan, avslutar en nöjd Peter 
Backström. 

Peter Backström, produktionstekniker, Sunfab, är väldigt 
nöjd med den nya lösningen. 

Mats Sundin, VD

Som ni säkert redan känner
till så har vår tidigare VD Lars 
Mörk lämnat företaget för att
gå vidare med nya utmaningar. 
Det innebär att jag återigen
går in som VD på Sunfab 
Hydraulics AB.

En sammanfattning av 2012
är i detalj mycket omfattande, 
men kan övergripande be-
skrivas som ett händelserikt år 
med flera akuta händelser att 
hantera. 

En akut händelse var när min 
och flera av er kära kollega 
Werner Westhoff gick bort 
alldeles för tidigt. Det har inne-
burit en del organisatoriska 
förändringar i vårt tyska 
dotterbolag. Dels genom att
jag även där tagit över VD-
ansvaret men också för att 
Werners son, André Westhoff,
i december lämnade bolaget. Vi 
arbetar intensivt för att hitta ny 
resurser med teknisk 
kompetens till bolaget.

Rekryteringsprocessen går 
mycket bra vilket innebär att vi 
inom kort kan säkra de tappade 
resurserna. Därmed kommer vi 
att fortsätta utveckla 
försäljningen av våra tekniska 
produkter från Sunfab Hydraulik 
GmbH som är ett av de 
tongivande dotterföretagen 
inom Sunfab Group.

En annan akut händelse är 
naturligtvis den vikande 
orderingången under 2012, 
som så många fler än vi fått 
känna av. En åtgärd med 
kostnadsneddragningar som
bl a innebär personal-
reduceringar känns alltid 
betungande att genomföra, 
men jag ser det som en styrka 
att snabbare komma till ökade 
förutsättningar att fortsätta vårt 
genomförande av Sunfabs 
vision. Vi ska växa genom att 
dagligen skapa nöjda kunder.

Glädjande är att trenden för 
orderingången åter har vänt
till positiv riktning under sista 
kvartalet 2012. Trots dessa 
ansträngda tider har vi mål-
medvetet fortsatt genom-
förandet och investeringarna i 
våra produktutvecklingsprojekt. 
Vi återkommer framöver med 
information om ett flertal 
lyckade projekt.

Min personliga utmaning är
att driva på företaget för att 
uppfylla Sunfabs vision, vilket 
innebär att vi inom Sunfab 
Group gemensamt jobbar mot 
samma mål. Vi ska växa 
genom att dagligen skapa 
nöjda kunder.

God fortsättning
på det nya året.  

Hälsningar
Mats Sundin  

Nyregistrering av 
kommersiella fordon,
inom EU
Kommersiella fordons 
registreringar: -12.4% under 
2012; -23.4% i december 
I december fortsatte efterfrågan 
på nya kommersiella fordon att 
minska på alla större 
marknader i Europa och den 
totala nyregistreringen uppgick 
till 125,825 enheter. Efterfrågan 
nådde sin lägsta nivå sedan 
oktober 2009.
Önskar ni ta del av hela 
rapporten  - läs mer här:

Utökat produktsortiment  
Under 2012 har Sunfab utökat 
sitt produktsortiment i form av 
utökat tillbehörprogram samt 
fler varianter på pump- och 
motorsortimentet. 
För vidare information, ta del av 
datablad eller kontakta oss på 
Sunfab. 

Ljudnivåer  
Ljudnivåer för Sunfab pumpar 
och motorer finns nu uppmätta 
och tillgängliga. 
Kontakta våra tekniker för 
vidare uppgifter. 

Lagerlivslängder för 
motorsortimentet
Minimum förväntade lager-
livslängder för motorsorti-
mentet finns beräknade baserat 
på L10-modellen.  Kontakta 
våra tekniker för vidare 
uppgifter.

Uppdaterade produktblad  
Under 2012 har produktbladen 
för Sunfabs motorer upp-
daterats med ny kodnyckel 
samt en allmänanvisning, vilken 
redogör för max. tillåten 
axelbelastning.
Kontakta våra tekniker för 
vidare uppgifter.

Vi vill passa på att hälsa Lars 
Häggroth välkommen till 
Sunfab, som ny pumpansvarig.

Lars återvänder till Sunfab efter 
några år på andra företag. 
Närmast kommer han från 
Voith Turbo Safeset. Han 
kommer att kunna bidra med 
mycket erfarenhet och ett brett 
internationellt nätverk. 
Hans första dag blir den 1 
februari.
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- Projktet startade med att det kom en inter-
navvikelse från ett av våra dotterbolag om att 
förpackning hade vissa brister och ibland kunde 
gå sönder, berättar Peter Backström, produk-
tions-tekniker, Sunfab. Vi provade att designa 
om förpackningen och provade även fl era olika 
leverantörer. Men resultaten blev aldrig så bra som 
vi hade tänkt oss.

- Efter en noggrann utvärdering valde vi istället 
att satsa på en helt egen lösning på problemet, 
berättar Peter. Nämligen att investera i en egen 
kartongvikningsmaskin. Fast det är egentligen 
ingen maskin, det är faktiskt en robot som med 
hjälp av specialdesignade jiggar viker kartongen. 
Det är Artech AB som skräddarsytt lösningen helt 
efter våra kravspec, berättar Peter entusiastiskt. 
Roboten lyfter upp kartongen och med hjälp av jig-
garna viks sedan sidorna och botten på kartingen 
ihop. Därefter lyfter roboten ned den till rätt bana 
beroende på storlek.

En billig lösning 
- Eftersom vi inte har så stora volymer på kar-
tonger så blev roboten en betydligt billigare lösning 
än en kartongvikmaskin, fortsätter Peter. Fördelar-
na med robotlösningen är dels att vi nu kan använ-
da oss av en tjockare kartong och vika den dubbel 
på de ställen på förpackningen som är extra utsatt, 
men sedan är det även en arbetsmiljöinvetsering 
eftersom vi tar bort ett monoton arbetsmoment.

- Roboten kan vika tre olika modeller av kartongen 
och den maximala kapaciteten är två kartonger i 
minuten. Det sitter en givare på kartongbanan som 
ger en signal till roboten att producera en ny kar-
tong så fort man har tagit bort en från banan. Om 

det behövs stora volymer av en storlek av kartongen 
kan man med några knapptryckningar ändra produk-
tionen till att den enbart tillverkar en modell. Vi har 
kört roboten sedan V 51 och hittills har det gått över 
förväntan, avslutar en nöjd Peter Backström. 


