
Sunfab Hydraulics AB
Pumpar, motorer och tillbehör



Pumpar

Hydraulpumpar för alla. Sunfab har ett av världens 
bredaste sortiment av hydrauliska pumpar. Sunfab levererar 
enkelfl ödespumpar i 12–130 cm3/varv, dubbelfl ödespumpar 
från 20/20 till 76/76 cm3/varv och variabelfl ödespumpar från 
62–130 cm3/varv samt 400 bar konstant arbetstryck. Enkelt 
eller dubbelt fl öde, fast eller variabelt fl öde, i DIN-, ISO- och 
SAE-utförande, för mobila och industriella applikationer.

Variabelpumpar för mobil hydraulik. Variabelpumpar 
gjorda för krävande drift i hydraulsystem för skogskranar, 
styckegodskranar, slamsugare, sopbilar osv. En energi-
effektiv pump som garanterar optimal fl ödesreglering. Finns 
i DIN- och SAE-utförande.

Vi drivs av innovationskraften



Motorer

Slitstarka motorer med hög prestanda 
Sunfabs motorer är en serie axialkolvmotorer speciellt 
lämpade för mobil hydraulik. Sunfab har närmare 900 
motortyper som uppfyller höga krav på prestanda. 

Sunfabs motorer har ett deplacement på 10–130 cm3/
varv, upp till 400 bar intermittent arbetstryck och 8800 
varv/min. De levereras i ISO, SAE-utförande (2 och 
4 hål) DIN och plug-in, med splines- eller kilaxel och 
många varianter av anslutningslock.

Tekniskt avancerade hydrauliska pumpar, motorer och inte minst den första 
mobila lyftkranen har alla sina rötter i den teknik som Eric Sundin använde i 
skidtillverkningen i Hudiksvall. Ända sedan starten 1925 har Sunfab varit ett 
familjeföretag som kännetecknats av innovation, kompetens och framtidsvi-
sioner. I dag är Sunfab ett av världens ledande företag inom hydraulik. 
Drivkraften har varit att utveckla en teknik som sätter människan i centrum. 
Att underlätta och effektivisera det dagliga arbetet.

Efter mer än 90 år drivs företaget fortfarande i Eric Sundins anda. Samma familjekänsla, 
fl exibilitet och innovativa lösningar präglar fortsatt verksamheten nu när den tredje 
Sundingenerationen har tagit över. Sunfabs produkter tillverkas alltjämt i företagets egen 

fabrik i Hudiksvall, som i nuläget har 100 medarbetare.

Våra produkter används i mobila lyftkranar, hjullastare, betongblandare, 
sopbilar, snöplogar och många andra krävande fordon och 

anläggningsmaskiner.

Vi erbjuder kvalitet, i rätt tid. Det är något våra kunder 
värdesätter.



Tillbehör

Ett globalt företag med lokal närvaro. Vårt huvudkontor fi nns i Hudiksvall. 
Sunfabkoncernens dotterbolag fi nns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien. 
Vi säljer även våra produkter via återförsäljare och till direktkunder över hela världen.

Huvudkontor
Sunfab Hydraulics AB
Box 1094
Besöksadress: Varvsgatan 2–4
SE-824 12 Hudiksvall
 
Tel. (växel): +46 650 367 00
Fax: +46 650 367 27

www.sunfab.com

Tillbehör till våra produkter. När man har ett brett produktsortiment är tillbehören 
mycket viktiga. De underlättar helhetslösningar som förenklar arbetet för våra kunder. 
Vi har ett brett sortiment av by-pass ventiler spolventiler och återfyllnadsventiler, 
varvtalsgivare, injektorer, fördelningsväxlar, kraftuttag och mycket mer därtill.
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