
SlangExpress
Slangbyte på plats hos dig!



Störst i Sverige  
   på mobil slangservice

ETT NUMMER - VAR DU ÄN BEFINNER DIG!

SlangExpress är Hydroscands mobila slangjour som hjälper 
dig på plats med såväl akuta slangbyten som förebyggande 
underhåll och diagnostik. 

Vi vet att oplanerade driftstopp kan vara en mycket kostsam  
historia. Vi vet också att det är oerhört viktigt att slangar alltid  
pressas och monteras korrekt samt att arbetet utförs på ett  
säkert sätt. Därför erbjuder vi dig effektiv, professionell och säker  
service – så att du snabbt kan återgå till det du gjorde innan. 

Med hjälp av SlangExpress kan tiden för oplanerade och  
kostsamma driftstopp kortas ned betydligt - eller undvikas helt.

KUNDANPASSAT SORTIMENT
Våra SlangExpress-bussar är utrustade med maskiner och 
ledningskomponenter för att kunna montera slang upp till  
1 ¼” med fyra stålinlägg. Servicebussarnas utrustning och 
sortiment anpassas sedan alltid efter den lokala marknadens 
behov - allt för att det ska passa dig och din verksamhet.

Vill du ringa till SlangExpress Sverige från utlandet eller från utländsk opreatör, ring då +46 771-46 46 00.

020 - 46 46 00



Arbete vid 
väg

Arbete på  
höga höjder

Arbete vid 
spår

Arbete i 
industri

Heta arbeten Säkerhet 
hydraulik

HJÄLP PÅ PLATS -
NÄR DU BEHÖVER DET

SlangExpress når du alltid via samma  
telefonnummer 020-46 46 00 (inrikes). 

SlangExpress servicebussar finns tillgängliga  
24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan i de 

större städerna i Sverige. På övriga orter kan jour-
tiderna variera beroende på hur stor efterfrågan som 

finns lokalt.

SLANGDIAGNOSTIK, UNDERHÅLL OCH MONTAGE 
SlangExpress erbjuder även noggrann genomgång av era slangar samt förebyggande  

underhåll, service och montage av dina hydraul- och ledningsapplikationer. Genom 
att anlita SlangExpress kan du säkra din drift och produktion och på så sätt undvika 

kostsamma, oplanerade driftstopp.

När Hydroscands servicetekniker har kontrollerat skicket på era slangar och lednings-
komponenter, skapar vi även en kundanpassad dokumentation. Med hjälp av denna kan 

vi sedan tillsammans med er skapa en långsiktig, kostnadseffektiv och säker drift. 

MILJÖANSVAR
Alla SlangExpress-bussar är utrustade med miljöklassad hydraulolja och absorbenter.  

Vi arbetar även aktivt med slangåtervinning och tar alltid hand om din avverkade slang.

SÄKERHETSUTBILDADE SERVICETEKNIKER
Hydroscands servicetekniker har genomfört ett flertal olika säkerhetsutbildningar för att klara 

av de krav som ställs vid arbeten inom exempelvis industri. Utbildningarna höjer säkerheten 
för såväl våra servicetekniker som för dig som kund. Därför är säkerhetsutbildningarna mycket 

viktiga för oss på Hydroscand.
 
VÅRA SERVICETEKNIKER GENOMGÅR FÖLJANDE SÄKERHETSUTBILDNINGAR:
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Slangbyte på plats hos dig!

VI ÄR DIN NÄRMASTE SLANGSERVICE

Hydroscand är idag marknadsledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien. 
Globalt finns vi representerade med verksamheter i 20 länder och erbjuder prisvärda  

tjänster och lösningar inom slang, ledningskomponenter och angränsande kundbehov. 

I Sverige har Hydroscand ett 70-tal slangservicebutiker och en rikstäckande mobil slangservice, 
känt under varumärket SlangExpress. Vi har som målsättning att alltid finnas närmast kunden 

med erfaren personal, ett komplett sortiment och innovativa tjänster. 

SlangExpress 
020-46 46 00

E-handel på
hydroscand.se


