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Nya tvåflödespumpen
är ”bäst i klassen”

VD har ordet

Sunfab har lanserat en nya tvåflödespump med beteckningen SCPD 76/76. Den
är främst avsedd för skogskranar där man har krav på höga flöden som ger både
optimal manövrering av kranen och goda samkörningsegenskaper.

Hösttider!
En fantastisk svensk sommar är
till ända och jag hoppas att ni
alla har fått möjligheten att njuta
av den.
Så här långt in på 2014 kan jag
konstatera att året har innehållit
både utmaningar och fram
gångar. Vi har lyckats skapa en
stabil orderingång trots den
turbulens som råder i vår
omvärld.
Hösten har börjat riktigt
intressant på många sätt. Vi
har stor efterfrågan på våra
produkter och lanseringen av
SCDP 76/76 samt SAP (A och C)
på Elmia Lastbil fick ett mycket
positivt gensvar från våra
nuvarande och potentiella nya
kunder.

Nya Sunfab SCPD 76/76 är utvecklad av konstruktions
avdelningen på Sunfab i Hudiksvall. Den är främst avsedd för
skogskranar med krav på höga flöden.
– Svårigheten för konstruktörerna var att konstruera en pump
som kunde leverera två stora flöden, men ändå vara så kompakt
att den gick att montera på alla på marknadens förekommande
kraftuttag berättar Lars Häggroth, Product Manager, Sunfab. Vår
nya tvåflödespump är utan tvekan ”bäst i klassen”. Den har t ex
det absolut högsta flödet med max 2 gånger 127 l/min, det
högsta varvtalet på 1.700 varv/min. Dessutom har SCPD 76/76
de minsta yttermåtten, vilket gör det möjligt att direktmontera
pumpen på kraftuttaget i mycket trånga utrymmen.

Vi har även medverkat på
världens största lastbilsmässa,
IAA i Hannover, i slutet av
september. Även där fick vi ett
kvitto på att våra
produktlanseringar ligger rätt i
tiden.

Leverans i början av 2015
SCPD 76/76 hade världspremiär på mässan Elmia Lastbil i
Jönköping 2023 augusti. Intresset från branschen var stort och
många väntar nu med spänd förväntan på att leveranserna av
den nya pumpen kommer igång i början av 2015.

Trots att vi går emot mörkare
årstid ser jag ändå ljust på vår
framtid.
Lars Häggroth, Product
Manager, Sunfab.

Hälsningar Marie

NOTISER
Tillbehörskatalog
Vi har uppdaterat gränssnittet för
tillbehör på Sunfabs hemsida.
Nu är det möjligt att filtrera
urvalet av tillbehör på pumpar
eller motorer. Alla tillbehör är
kategoriserade och under varje

Klicka här för att komma till browserläget, där du kan se filmen om SCPD 76/76.

produkt kan man hitta mer
information i form av t ex
installationsanvisningar och
datablad. Man kan också välja
att klicka sig direkt in i
"Tillbehörskatalogen". Den är i
dagsläget trespråkig på samma
sätt som tidigare. (Engelska,
Tyska och Svenska)
Katalogen är digital, så man kan
bläddra i den direkt på skärmen.
Man kan även söka på ord,
skriva ut eller välja att ladda ner
hela katalogen som pdf.
Webbplatsen och katalogen
kommer att uppdateras löpande,
när det kommer nya tillbehör i
sortimentet.
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En ny serie kraftfulla
lättviktare
Vår nya serie av pumpar SAP är utvecklad för att möta marknadens krav på låg
vikt och hög prestanda. Programmet är nu utbyggt så att det omfattar storlekar
från 12 upp till 108 cm³/varv.

Sunfab på världens
största lastbilsmässa
IAA Commercial Vehicles i
Hannover 25 sep  2 okt är
världens största mässa för
mobilitet, transport och logistik.
Den har över 240.000 besökare
och hela 2.000 utställare. Sunfab
fanns på plats och presenterade
sina nyheter i form av SAP och
76/76.
Besökare från hela världen
För Sunfab är IAA den viktigaste
mässan under 2014. Det
kommer besökare från hela
världen och därför hade Sunfab
också lagt stor vikt vid att ha en
tilltalande och snygg monter där
nyheterna exponerades väl.
Montern bemannades främst av
personal från Sunfabs tyska
dotterbolag, men större delen av
tiden fanns det även svensk
personal på plats.

Nu lanserar Sunfab SAPserien i samtliga tre husstorlekar. Det gör att programmet blir komplett.
Sunfab kan därför erbjuda marknadens bredaste program med hela 12 olika deplacement.
Hösten 2013 introducerade Sunfab en lättvikts
pump SAP i mellanstorleken 4064 cm³/varv.
Det är en helt ny pumpserie i aluminiumlegering
som kännetecknas av att den kan leverera ett
högt arbetstryck, har en hög verkningsgrad, låg
vikt och Sunfabs välkänt höga kvalitet.

Flera fördelar med SAP
SAP har även andra viktiga fördelar. T ex har
den en bättre förmåga att avleda värme från
hydraulsystemet. Det gör att oljetemperaturen i
systemet kan hållas på en lägre nivå med ökad
livslängd på komponenter som följd. Många
uppskattar också att SAP har en lägre vikt tack

Intresset var stort
– Intresset för Sunfabs nya
produkter var stort och många
kundkontakter knöts under
dagarna, berättar Martin
Sidenvall, Sales and Marketing
Director, Sunfab. Förutom att vi
fått en rad nya intressanta
kundkontakter så ger IAA oss
också en unik möjlighet att träffa
flera av våra internationella
återförsäljare. De är nämligen
ofta på IAA som besökare, säger
Martin Sidenvall.

Bredaste programmet på marknaden
Nu lanserar Sunfab ytterligare två husstorlekar i
SAPserien. Det innebär att programmet blir
komplett. Sunfab kan därmed erbjuda
marknadens bredaste program av enkelflödes
pumpar. SAP finns i tio olika deplacement, från
12 upp till 108 cm³/varv. Dessutom finns det två
st SAPT, deplacement 90 resp 130 cm³/varv,
för applikationer som kräver max 300 bar.

vare att huset är tillverkat i aluminiumlegering,
vilket även gör det korrosionsfritt.
Leveranstider
Nya SAPserien med storlekar 4064 cm³/varv
går att beställa med normal leveranstid. Övriga
storlekar levereras fr o m februari 2015. Till
behörsprogrammet är detsamma som till SCP.

Sunfab på Elmia Lastbil
Sunfab medverkade på Elmia Lastbil 2023 aug  en av branschens största och
viktigaste mässor. Intresset för Sunfabs produkter var stort och många
kundkontakter knöts inför framtiden.

Per Sundin, Sales Manager, Sunfab, var nöjd med kundtillströmningen på Elmia Lastbil.
Elmia Lastbil, Sveriges största lastbilsmässa,
avhölls i Jönköping 2023 augusti med 475
utställare och över 36.000 besökare. Sunfab
medverkade på mässan med ett stort tält och
två st utställningsbilar.
Många produktnyheter
– Det var extra kul att jobba på mässan i år
eftersom vi hade så många produktnyheter,
berättar Per Sundin, Sales Manager, Sunfab.

– Det här var den bästa mässan på många år,
fortsätter Per. Vi hade en jämn ström av
besökare under dagarna och intresset var
ganska jämt fördelat mellan våra nyheter, SAP,
SVH 130 och 76/76. Dessutom blev det mycket
tekniksnack eftersom besökarna var en
blandning av både påbyggare och slutkunder,
avslutar Per.

Sunfab "On top of the World"

Mark Burns med sitt team vid baslägret.
Marc Burns, Sales Manager, Sunfab UK har i många år drömt om
att gå upp på Mount Everest. I våras gick drömmen i uppfyllelse.
Tidigt i april reste han från England till Kathmandu för att ta sig
upp till baslägret på Everest, 5 500 m över havet. Innan resan
tränade Marc målmedvetet både löpning och gång för att förbättra
sin kondition.
Elak maginfektion
I Kathmandu råkade Marc dock ut för en elak maginfektion,
orsakad av en parasit. Det gjorde utmaningen än värre.
– Den tunna luften vid baslägret gjorde klättringen svår, men med
min sjukdom blev den ett helvete, berättar Marc Burns. Det kan
vara svårt att tro det, men vid ett tillfälle tog det en timme att
klättra 25 meter! Väl upp i baslägret gjorde den fantastiska
utsikten och känslan av harmoni, som jag fick när jag vaknade
första morgonen, att det värt alla uppoffringar, berättar Marc.
Lavin dödade 16 personer
Tre timmar efter att de lämnat baslägret för att återvända ner i
dalen slog en tragedi till med dödlig kraft på Everest. En enorm
lavin rasade nedför bergsmassivet, endast 10 meter från
baslägret. Den dödade 16 personer. Marc hade som tur var redan
lämnat baslägret, men flera av de sherpas (guider) som dog i
lavinen hade han träffat dagen innan.

Marc Burns, Sales Manager 
Sunfab UK

Snart dags för nya äventyr
Äventyret på Everest var Marcs första utanför England. Men nu
när har han verkligen fått smak på det är han säker på att det inte
kommer bli hans sista.
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