
Nya SAP-serien är utvecklad för att möta markna-
dens krav på låg vikt och hög prestanda.

Sunfab har lanserat en ny serie enkelflödespumpar. 
Den nya serien heter SAP och är både utvecklad 
och tillverkade på den toppmoderna fabriken i Hu-
diksvall. SAP-serien är framtagen för att kunna möta 
marknadens krav på hög prestanda i kombination 
med låg vikt. Den nya pumpen, som har ett hus till-
verkat av aluminiumlegering, väger 16 % mindre än 
motsvarande modell i gjutjärn. Övriga produktförde-
lar är bl a att den är rostfri, är lättare att montera och 
gjuten i ett enda stycke.

Lansering på marknaden i september
Den nya pumpserien är främst avsedd för last-
bilsmonterad hydraulutrustning som t ex styck-
egodskranar och lastväxlare. Säljstart för den nya 
pumpserien SAP är i september 2013.

Mats Sundin, VD

I förra numret lovade jag åter-
komma med information om ett 
flertal lyckade produktutveck-
lingsprojekt. Därmed vill jag här 
berätta om det intensiva första 
halvåret vi genomfört.

I slutet av maj arrangerade Sun-
fab i Hudiksvall en internationell 
teknikkonferens, Sunfab World 
Conference, där vi lanserade 
flera intressanta produktnyheter. 
På konferensen deltog, förutom 
Sunfabs hela organisation, även 
distributörer, kunder och sam-
arbetspartner från hela världen. 
Tack vare stort engagemang och 
delaktighet från samtliga blev re-
sultatet en stor succé.

Av alla teknikprojekt som pre-
senterades är det speciellt två 
som jag personligen varit djupt 
engagerad i, SVH 130 och On 
Board Electronics. SVH 130 
är en variabel axialkolvpump 
avsedd för direktmontering på 
nyttofordon med krav på opti-
mal kontroll av stora oljeflöden 
och höga effekter. Därför har vi 
utrustat hydraulpumpen med en 
direktverkande momentbegräns-
ningsfunktion som skyddar kraft-
uttaget mot överbelastning trots 
att stora oljeflöden och höga 
tryck kan användas. Sunfab, och 
vår samarbetspartner HAWE 
Hydraulics, är idag ensamma om 
att kunna erbjuda marknaden 
denna användbara lösning.

Vi utökar vår serie variabelpumpar med en ny större modell. Nya SVH 130 har bl a ett 
arbetstryck på upp till 450 bar – vilket är marknadsledande.

Sunfab Hydraulic AB i Hudiksvall lanserar nu mark-
nadens kraftfullaste variabelflödespump. Den nya 
pumpen heter SVH 130 och är toppmodellen i en serie 
av variabelflödespumpar utvecklade för att tillgodose 
krävande applikationer som t ex skogskranar på 
timmerbilar. Den passar även utmärkt på fordon 
som har flera olika hydraulfunktioner och som har 
ett högt flödesbehov.

Tryck på hela 450 bar
Nya variabelflödespumpen SVH 130 klarar av att
jobba med ett tryck på upp till 450 bar - vilket är 
högst på marknaden för denna typ av pump. SVH
130 är även den enda variabelflödespump, avsedd 
för tunga fordon, som är utrustad med en integrerad 
effektbegränsare som skyddar lastbilens kraftuttag 
mot överbelastning. En viktig funktion med tanke på 
den kraft som den nya pumpen genererar. Pumpens 
beteckning SVH 130 står för deplacementet 130 CC 
och innebär att pumpen levererar 273 l/min vid max 
varvtal 2 100 varv/min. SVH 130 går redan nu att 
beställa och leveranstiden ligger på ca 6 veckor.

Nya SAP-serien är tillverkad av en 
aluminiumlegering som gör att den 
väger 16 % mindre än motsvaran-
de modell i gjutjärn.

SVH 130 går redan nu att beställa 
och leveranstiden ligger på ca 6 
veckor.



On Board Electronics är en 
innovation som förbättrar effek-
tiviteten i hydraulsystemet. Vi 
har utvecklat och tagit fram en 
pilotapplikation som är utrus-
tad med en fast SC-84 pump 
med bypass-ventil. Den direkt-
monterade pumpen driver en 
stycke-godskran samt lastväx-
lare. Vi har tagit fram en digital 
enhet som programmeras att via 
bilmotorns Can Bus-system reg-
lera varvtalet proportionellt mot 
kranens flödesbehov. Varvtals-
regleringen, som fungerar över 
förväntan, är förhållandevis enkelt 
och robust samt höjer energi-
effektiviteten avsevärt jämfört 
med konventionella hydraulsys-
tem med fast pump. Systemet är 
patentsökt. 

Under en längre tid har vi aktivt 
sökt efter en ny VD för Sunfab. 
Glädjande nog kan jag informera 
om att vi har rekryterat en ny 
VD som börjar sin anställning 
hos oss den 1:a oktober. Hon he-
ter Marie Nilsson, kommer från 
Ericsson Cables & Interconnent 
där hon ansvarat för bl a produkt-
utvecklingen inom flera enheter. 
I samband med att Marie börjar 
sin nya tjänst hos oss återgår jag 
till jobbet som affärsutvecklare 
på Sunfab.

Det händer saker på Sunfab!

Hälsningar
Mats Sundin

Nya fakturarutiner från Sunfab

För att underlätta för våra kunder 
börjar vi nu skicka våra fakturor 
som en PDF-fil via E-post.
Vänligen skicka information till 
order@sunfab.se gällande vilken 
E-post du vill ha PDF-filen till.

Martin Sidenvall, Sales & Marketing Director, Sunfab, presenterade några av nyheterna under Sunfab 
World Conference.

Sunfab World Conference gick av stapeln i Hudiksvall den 29-30 maj. Aldrig tidigare 
hade så många av Sunfabs återförsäljare, samarbetspartners, kunder och egen perso-
nal samlats för konferens. Anledningen till konferensen var att Sunfab ville presentera 
en rad intressanta produktnyheter.

Planeringen av Sunfabs internationella teknikkonfe-
rens startades redan i december 2012. Konferen-
sen som gick under namnet Sunfab World Confe-
rence avhölls sedan i Hudiksvall den 29-30 maj. På 
konferensen deltog närmare 70 personer. Förutom 
Sunfabs egen organistaion inklusive dotterbolagen, 
var det distributörer, kunder och samarbetspartners 
från hela världen.

Flera nyheter presenterades
Under första dagen av konferensen presenterades 
de olika produktnyheter från Sunfab. Därefter blev 
det utbildningar och information av olika förläsare. 
Bl a visades nya enkelflödespumpen SAP, variabel-
pumpen SVH 130, ny By-Pass samt innovationen 
On-Board-Diagnostics. Dagen avslutades med en 
uppskattad middag med tillhörande show.

Produkterna visades "live"
Den andra dagen fick gästerna först en guidad tur 
på Sunfabs fabrik, därefter fick de se alla produkt-
nyheter "live" genom att de var applicerade på olika 
typer av fordon. Demonstrationen av produkterna 
genomfördes utomhus i direkt anslutning till fabri-
ken. Olika typer av arbetsfordon och lastbilar stod 
uppställda och utförde olika typer av arbetsmoment.
 - Ett mycket uppskattat inslag på konferensen, 
berättar Martin Sidenvall, Sales & Marketing Di-
rector, Sunfab. Kunderna kunde tex se hur mycket 
snabbare SVH 130 är mot andra modeller av pum-
par. Den var monterad på en kran på en timmerbil 
som lastade på och av virke hela tiden. 
 - Konferensen blev så lyckad att vi redan nu beslu-
tat oss för att arrangera en ny Sunfab World Confe-
rence inom två år, avslutar Martin Sidenvall.

Sunfabs utvecklingschef Erika Berg 
visade upp den nya enkelflödespum-
pen SAP.

Att kunna se applikationerna ”live” 
var något som blev mycket uppskat-
tav bland konferensdeltagarna.

De flesta av konferensdeltagarna 
samlad för en bild innan middagen.
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