
Förbättra er lönsamhet med smarta underhåll



Vi skapar förutsättningar för en effektivare 
verksamhet, smidigare administration och ökad 

lönsamhet för ert företag.

Verksamhetsutveckling - Affärssystem - Digitalisering

www.gizasolutions.se

Vi är övertygade om att våra kunders framgång är vår egen framgång. 
Därför har vi ett enkelt koncept: vi lyssnar, sedan levererar vi.

I HydSupply har vi samlat ett stort team av branschens bästa ingenjörer, montörer och konstruktörer 
inom hydraulik och pneumatik med tillhörande elektronik samt övrig industriautomation. Vi erbjuder 
service och support, förebyggande underhåll och optimering av er produktion, och använder noga 
utvalda originalkomponenter från marknadens mest välrenommerade leverantörer. Oavsett om ni 
pressar plåt, bygger kraftfulla maskiner, driver lantbruk eller processindustri så måste hydrauliken och 
tekniken i er produktionsanläggning leverera. Oplanerade driftstopp är såväl tidsödande och kostsamt 
som irriterande för både er och era kunder.

HydSupply har kontor, serviceställen, fälttekniker och testanläggningar över hela Sverige och Finland. 
Därför kan vi alltid finnas nära er och snabbt vara på plats när ni behöver oss. Med HydSupply som 
servicepartner kan ni vara säkra på att er utrustning alltid är säker, i gott skick och att den möter 
produktionskraven.

HydSupply är ett fristående bolag inom Volito Automation, en företagsgrupp bestående av 
kunskapsintensiva bolag inom industriell automation, med verksamheter i Sverige och Finland. 
Vi kombinerar den lilla organisationens flexibilitet med den stora gruppens finansiella muskler.  
På så sätt kan ni vara trygga med att HydSupply är en trygg, långsiktig partner.

Vi ställer oss bakom FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Välj en servicepartner som 
ser värdet i er verksamhet





Tema:
Vad gör vi?

Anteckningar om temat:
Bygger på beställning: Konstruera, tillverka, installera, servcie 
och underhåll

Byte av komponenter på produkter
Ombyggnationer
Nybyggnationer 
Renoveringar

Officiell partner till dom tre största: Bosch, Parker, Danfors

Energieffektiva
elmotorer av
hög kvalitet
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KVALITET FÖRST • SKICKLIGHET GENOM ENGAGEMANG • OÖVERTRÄFFAD SUPPORT

TQSS.SE

En komplett partner
Vi levererar allt ni behöver i er produktion: från den minsta komponent till 
totalentreprenad av kompletta turnkeyanläggningar med hydraulik, styr- och 
reglersystem och montage.
 
Vår verksamhet följer hela kedjan – från skräddarsydd systemdesign av 
produkter, via tillverkning i våra egna verkstäder och installation, till service 
och reparation. Dessutom har vi e-handel och butik för de komponenter ni 
behöver.
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I vårt team ingår många medarbetare med lång erfarenhet och  
stor kompetens från tidigare arbetsplatser. Vi har branschens bästa 
ingenjörer, konstruktörer och montörer inom industriell, mobil och 
marin hydraulik samt pneumatik, transmissionsprodukter och 
lager. Alla arbetar tillsammans för att leverera driftsäkra lösningar 
åt våra kunder i både Sverige och Finland. Med HydSupply får ni 
tillgång till samlad kompetens inom både långsiktigt underhåll och 
nyskapande teknik- och produktutveckling.

Kompetens  
och erfarenhet
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VI KAN AXELKOPPLINGAR OCH MELLANSTYCKEN!

08-520 175 45 • info@padr.se • www.padr.se

Kompetens  
och erfarenhet



Avtalat broschyrinnehåll

Utmaningen
Global närvaro 
Nationellt nätverk 
Lokal expertis

Parker är stolta partners till distributörer på mer än 13 000 platser  
över hela världen. Tillsammans med HydSupply som är en av våra 
lokala, pålitliga experter, kan vi erbjuda ett ledande produktutbud 
kombinerat med service och support.

www.parker.com/se

DETTA ÄR  
           PARTNERSKAPVi löser våra kunders  

problem och önskningar
Hans Nordin är platsansvarig för verksamheten i Örnsköldsvik och har varit med ända 
sedan starten – eller ja, faktiskt ännu längre:
–  Jag har haft förmånen att vara med på HydSupplys resa ända sedan företaget bara var en 
tanke. Denna tanke övergick till handling och tillsammans med vän och kollega Ulf Domeij 
startade vi företaget 2011, en start och etablering som möjliggjordes genom fantastiskt stöd 
och support från Volito.
 
Vad innebär ditt jobb?
– Det innebär att varje dag tillsammans med mina fantastiska kollegor lösa våra kunders  
problem och önskningar, allt från komplexa hydraulsystem till den lilla packningen.
 
Kan du ge något exempel på hur HydSupply har hjälpt en kund i deras verksamhet?
– Det finns många exempel hur vi på olika sätt har kunnat hjälpa kunder i deras respektive 
verksamheter. Med våra servicetekniker har vi ryckt ut på dygnets alla timmar då till exempel 
ett haveri varit ett faktum, allt för att få igång vår kunds produktion på kortast möjliga tid. 
Och tillsammans med vår kund Jonsson & Söner har vi i deras expansion haft förmånen att 
med våra systemtekniker utveckla, designa samt tillverka hydraulsystem till deras olika  
maskintyper. De återfinns numera på världens alla kontinenter.
 
Varför tycker du att en kund ska anlita HydSupply?
– Genom att anlita HydSupply får man ta del av ett erfaret team vars önskan är att 
hjälpa våra kunder att lyckas! 
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Avtalat broschyrinnehåll

Foto (JS)
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Utmaningen
Global närvaro 
Nationellt nätverk 
Lokal expertis

Parker är stolta partners till distributörer på mer än 13 000 platser  
över hela världen. Tillsammans med HydSupply som är en av våra 
lokala, pålitliga experter, kan vi erbjuda ett ledande produktutbud 
kombinerat med service och support.

www.parker.com/se

DETTA ÄR  
           PARTNERSKAP
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All erfarenhet i världen kan inte ersätta en bristfällig komponent som kan orsaka 
kostsamma driftstopp. Därför hittar ni i vårt sortiment noga utvalda originalkomponenter 
inom hydraulik och pneumatik från marknadens mest välrenommerade leverantörer. 
Utöver vår egen tillverkning som anpassas efter våra kunders specifika önskemål är 
vi också officiell partner till Bosch Rexroth, Danfoss och Parker. Alla produkter finns 
tillgängliga i vår e-handel och butik. Vi erbjuder också lagerhållning och löpande 
leveranser av delar som är kritiska för er verksamhet.

Allt ni behöver,  
av högsta kvalitet



   Pneumatik   Pneumatik   Pneumatik   Pneumatik

   Pneumatik   Pneumatik    Pneumatik   Pneumatik

   Filter & Filterelement

Pneumatik

Ledningskomponenter

Hydraulik

Tätningar

Transmissioner

   Oljor & Smörjmedel

Rullningslager
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Introducing a new era
in hydraulics and fluid 
conveyance
Eaton Hydraulics is now part of 
Danfoss Power Solutions.

Danfoss.com

HydSupply representerar världens ledande tillverkare av produkter inom hydraulik och pneumatik, och kan 
därför lagerföra marknadens bredaste och bästa sortiment inom området. Vi har också utvecklat vårt eget 
varumärke HydSupply Standard, för strategiskt utvalda produkter som lever upp till tre essentiella kriterier:

HydSupply Standard  
– för noga utvalda produkter

Kostnadseffektivitet
 
HydSupply erbjuder konkurrenskraftiga 
priser genom stora tillverkningsvolymer. 
Vi utvärderar kontinuerligt världens 
ledande tillverkare i urvalet av HydSupply 
Standard-sortimentet.

Tillgänglighet
 
HydSupply Standard-
sortimentet finns i lager 
i stora volymer för att 
garantera en hög  
servicegrad.

Kvalitet

Vi erbjuder bara kvalitets- 
produkter från marknadens 
ledande tillverkare. Urvalet är 
baserat på vår långa erfarenhet och 
vårt kvalitetstänk för att tillgodose 
marknadens unika behov.



Introducing a new era
in hydraulics and fluid 
conveyance
Eaton Hydraulics is now part of 
Danfoss Power Solutions.

Danfoss.com

HydSupply Standard  
– för noga utvalda produkter



Allt från en leverantörAllt från en leverantör

KTR Sverige AB E-Mail: info.se@ktr.com Phone: +46 86 25 02 90

ktr.com

www.busck.se

Hydraulik
 
Hydraulik är vårt största specialitetsområde, där vi är marknadsledande i Sverige. I många mobila  
maskiner och utrustning inom industrin är kraven på kraft stor. Där används hydraulik, där kraft och  
rörelse åstadkommes med hjälp av sammanpressade vätskor. Med vår långa erfarenhet av tekniken 
levererar vi bara de bästa och säkraste komponenterna. Hos oss hittar ni bland annat pumpar, ventiler, 
cylindrar, motorer, styrsystem, slangar, kopplingar och tillbehörsventiler. Att uppfylla och överträffa alla 
säkerhetskrav är alltid vår standard, för er trygghet.

Industri

Vi bygger lösningar inom industriell  
hydraulik, med kvalitet, driftsäkerhet  
och hög serviceberedskap i fokus.

Mobilt

Våra kompakta och miljövänliga lösningar 
har låg installationskostnad och leder till 
kostnadsoptimeringar på sikt. Vi bygger nytt 
baserat på era behov och kan även bygga 
om och effektivisera befintliga maskiner.

Marint

Vi hanterar såväl landbaserade installationer  
i marin miljö som helt marina lösningar,  
exempelvis propellerstyrning på fartyg.

Energi

Att tämja vindens, solens och vattnets 
enorma krafter kräver hög kompetens och 
ett brett och djupt applikationskunnande. 
Där tillhandahåller vi driftsäkra, effektiva och 
smarta lösningar.

Tack till våra sponsorer som har gjort denna broschyr möjlig



WWW.TRANSAUTO.SE
Förrådsvägen 6, 151 48 Södertälje
+46 8 554 240 00

TRANS-AUTO AB LEVERERAR
Filter från Filtration Group i samråd med HydSupply.
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Kontakt
Vi finns över hela Sverige och 
Finland. Vi finns alltid nära dig 
och är snabbt på plats oavsett 
var du har din verksamhet.

order@hydsupply.se
0770-33 91 00

Kavelvägen 14
894 35 Själevad

I vår webbshop hittar du alla produkter  
som du behöver till din verksamhet. 

shop.hydsupply.se/

Webbutik


