
Appointed Sales & Service Partner of



Försäljnings-och servicepartner till 
 hydraulikbranschens nya partnernätverk 
Sauer-Danfoss har etablerat ett nätverk av förstklassiga Appointed Sales & Service Partners. Vårt 
mål är att se till att alla kunder med särskilda krav, som till exempel att lagerföra produkter, erbjuda 
kompletterande produkter samt helhetslösningar, får bästa möjliga service från lokala Sales & Ser-
vice Partners. Sauer-Danfoss – din starkaste partner inom mobilhydrauliken.

Hydrostatik
Sauer-Danfoss erbjuder hydrostatiklösningar till de flesta av 
marknadens förekommande applikationer. I produktsortimentet 
finns hydrostatlösningar för effektområden mellan 2 kW till 250 
kW och med kontroller som täcker behov från enkel mekanisk 
reglering till sofistikerade 
SIL 2 certifierade elektriska 
kontroller.

Ventiler
Sauer-Danfoss levererar sofistikerade och pålitliga modulbaserade 
ventillösningar som kan utformas till att passa i princip till alla 
slags tillämpningar. PVG proportionalventilerna är lastkännande, 
elektriskt och mekaniskt styrda samt lastoberoende.

Styrningskomponenter och system 
Sauer-Danfoss styrningsprodukter omfattar ett brett utbud av 
bland annat styrningsenheter av standard typ, elektrohydrauliskt 
utförande, ministyrningsenheter, prioriteringsventiler, dedikerade 
styrgivare och fl ödesförstärkare. De täcker alla slags tillämpningar 
- vanlig 2-hjuls och 4-hjulsstyrn-
ing, midjestyrning och automatisk 
styrning via givare eller satellit-
signaler. OSP styrenheterna anger 
standarden för pålitlig, säker och 
komfortabel fordonsstyrning.

Gerotormotorer
Sauer-Danfoss utbud av gerotormotorer är det bredaste på 
marknaden – och ett säkert kort när det gäller kvalitet, hållbarhet, 
effektivitet och pålitlighet. Några av fördelarna är hög radiell och 
axiell lagerkapacitet, högt startmoment, konstant driftmoment, 
axeltätning för högt tryck och 
lång livslängd under extrema 
förhållanden.

Elektroniska komponenter och system för 
mobilapplikationer 
Sauer-Danfoss produktutbud består av den senaste elektroni-
ken för mobila maskiner. Produktutbudet omfattar en mängd 
olika produkter bland annat programvara, styrspakar, PLUS+1™-
mikrokontrolles, givare och 
displayer. Genom att kombinera 
våra PLUS+1-styrsystem kan du 
snabbt utveckla anpassade for-
donslösningar. Det innebär att 
du kan minska utvecklingskost-
naderna samt få en kortare tid 
från idé till färdig maskin. 

Din starkaste partner inom mobilhydraulik 
Allt strängare globala miljökrav och nya europeiska säkerhetsregler 
påverkar designen och utvecklingen av nya mobila maskiner. 
För att möta dessa och övriga utmaningar i branschen har 
Sauer-Danfoss tagit fram intelligenta lösningar som kombinerar 
hydraulik och elektronik till förstklassiga fordonslösningar. Det är 
helhetsgreppet som gör Sauer-Danfoss till din starkaste partner 
inom mobilhydraulik.
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HydX AB startade sin verksamhet  
i oktober 2009 och är idag 24 med-
arbetare. Vi har vårt huvudkontor med  
försäljning, komponentlager och pro-
duktion i Ystad. Utöver Ystad så har vi 
ett försäljningskontor i Göteborg med 
tre medarbetare.  
 Vi som är anställda på HydX kommer 
samtliga från hydraulikbranschen där 
vi haft olika roller men en gemensam 
övertygelse om vad det är som skapar 
kundvärde. Det är denna övertygelse 
och de värderingar som vi står för som 
skapar framgång för oss och våra 
kunder. 
 Våra medarbetare har många års 
erfarenhet av att designa kostnads- 
effektiva hydrauliklösningar – för ett 

stort antal användningsområden. Vi 
har alla lång branscherfarenhet, nära 
relationer till de producenter vi repre-
senterar och ett gediget kunnande om 
Sauer-Danfoss produktprogram samt 
om de övriga fabrikat vi representerar. 
Vi erbjuder dig som kund hydrauliska 
lösningar för ett mycket brett spektrum 
av tillämpningar inom industriella,  
mobila, och marina applikationer.  
Från vårt välsorterade lager i Ystad kan 
vi förse dig som kund med snabba 
leveranser av komponenter och reserv-
delar. Är du i behov av reparationer 
och service så står vi till tjänst med det 
också. 
 HydX är certifierade enligt ISO 
9001:2008 och ISO 14001:2004.

Vi är mycket glada och stolta över att 
en av världens mest välrenommerade 
producenter av hydraulikkomponenter 
valt att samarbeta med HydX och att  
vi är utvalda till Appointed Sales & 
Service Partner till Sauer-Danfoss. 
 HydX och Sauer-Danfoss ser fram 
emot att få ge dig som kund en först-
klassig support och tillgänglighet på 
Sauer-Danfoss produkter. 

Att samarbeta med oss ska vara  
enkelt, tryggt och lönsamt.

ENKELT, TRYGGT OCH LÖNSAMT
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HydX AB HydX är ett företag inom Volito Automationgruppen.
Östra Zinkgatan 1, SE-27139 Ystad
Metodvägen 9, SE-435 33 Mölnlycke
Tel 0411-557180
HYDX.SE


