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Innovationer i 
generationer 
med skogen  
som grund



Under 1800-talets senare hälft utvecklades skogsindustrin i  
Sverige, först sågverksindustrin och senare pappers- och massa-
industrin. Därmed kom skogen att få en helt annan betydelse för 
näringslivet och för uppbyggnaden av nya strukturer.

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 flytt- 
ades skidfabriken från Arbrå till Hudiksvall. Där växte företaget ganska 
snabbt ur sina lokaler. 1936 köpte Eric Sundin Barnängens gamla kemi-
fabrik vid Hudiksvalls hamn, dit verksamheten flyttades.

Att lasta av björkstockarna som användes i tillverkningen var ett tungt 
jobb för arbetarna. För att göra jobbet lättare skapade de världens för-
sta mobila, hydrauliska kran. Den drevs av lastbilsmotorn och kunde 
gå upp, ned och åt sidorna. Det var det egentliga startskottet för HIAB, 
ett företag som skulle komma att revolutionera lasthantering över hela 
världen. Under de närmsta åren fortsatte de att utveckla produkten och 
snart behövdes ny teknik för att ge kranarna högre prestanda. År 1954 
skapade man den första hydrauliska kolvpumpen för lastbilar, vilken 
döptes till Sunfab. Man byggde egna maskiner för att kunna tillverka 
pumparna.
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Från skidor till pumpar
På 1960-talet var Sundins en av världens största skidtillverkare. Dess-
utom 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 Hudiksvall 
till hela världen 

sedan 1925
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SUNFABS PRODUKTHISTORIA
1954 PUMP A2-19 1963 PUMP G21956 PUMP B2

1970 PUMP 17S-SERIES 1973 PUMP SR/SRD 1980 PUMP DM-SERIES

1994 PUMP SC1987 PUMP S-SERIES 1993 PUMP SL-SERIES

2000 MOTOR SCM-SERIES1998 PUMP SC 75/751996 MOTOR M-SERIES

2010 MOTOR SCM M22008 SCPD 56/262000 PUMP SVH

2012 BY-PASS VALVE/SBP 2014 PUMP SCPD 76/762012 PUMP SVH 130

2014 PUMP SAP-SERIES 2017 MOTOR SAM-SERIES



Export till över 60 länder
I dag är Sunfab ett välkänt varumärke över hela världen. Ca 90% av 
tillverkningen sker på export till ett 60-tal länder runt om i världen.  
Sunfabkoncernens dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, 
Spanien, USA och Malaysia. 

För Sunfab är det viktigt att vara ett lokalt tillverkande företag. 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. Nu, över 90 år efter starten, tillverkar och verkar vi fortfarande 
i Sverige.
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SUNFAB HYDRAULICS AB Box 1094, SE-824 12 Hudiksvall
Tel. 0650-367 00 E-post. sunfab@sunfab.se
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