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“Vi hjälper och stödjer våra kunder

i deras utveckling, effektivitet och  

lönsamhet genom innovativa och  

differentierade tjänster och lösningar”
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ETT GLOBALT FAMILJE-
FÖRETAG I RÖRELSE
Familjeföretaget Hydroscand grundades i Stockholm 1969 och är idag marknads- 

ledande inom slang och ledningskomponenter i Skandinavien.

 

V i erbjuder lösningar och tjänster för slangar, kopplingar och relaterade produkter. 

V i arbetar innovativt, decentraliserat och kunddrivet i vår strävan att alltid hitta lösningar 

som hjälper våra kunder att öka sin effektivitet och lönsamhet.

I Sverige har Hydroscand över 70 slangservicebutiker och en rikstäckande mobil 

slangservice, känd under varumärket SlangExpress. V i har fler än 450 anställda och 

en omsättning på 1,1 miljarder kronor (2020). 

Grundades Hydroscand.

Butiker i Sverige.

Anställda i Sverige.

70+

450+

1969
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Hydroscand AB är kvalitetscertifierade 

enligt ISO 9001 och miljöcertifierade  

enligt ISO 14001.

Hydroscand har ett brett sortiment av 

slang och ledningskomponenter med fler 

än 20 000 artiklar på lager. 

V i erbjuder även ett marknadsledande 

utbud av innovativa och kundanpassade 

tjänster såsom SlangExpress för mobil 

slangservice och diagnostik, Tracking-

Code för säkrare drift och HoseOnSite för 

kompletta slangverkstäder på plats hos 

kund. 

 

ISO certifierade butiker i Sverige.

Återförsäljare i Sverige.

Butiker globalt.

200

250+

51

Hydroscand är ett internationellt familjeägt 

företag som erbjuder lösningar och tjänster

 för slangar, kopplingar och relaterade  

produkter genom en kunddriven och  

decentraliserad organisation.

VÅR
AFFÄRSIDÉ
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HYDROSCAND I
VÄRLDENLänder där Hydroscand är verksamma.

Anställda globalt.

Kunder i Europa, Asien och Afrika.

1 400+

100 000+

19

Hydroscand Group finns idag representerade 

i 19 länder globalt och har en omsättning på 

246 miljoner Euro (2020). Hydroscand Group 

har egna enheter för eftermarknad, OEM,  

rörbockning och specialslang samt en industri-

division med verksamhet inom automotive och 

maskintillverkning.

Globalt har Hydroscand Group fler än 250 

slangservicebutiker, över 140 mobila Slang- 

Express-enheter och fler än 500 återförsäljare. 

Med över 1 400 anställda, servar vi fler än 100 

000 kunder i Europa, Asien och Afrika. 

Hydroscand Group är också en ledande  

partner och leverantör av skräddarsydda 

lösningar till den globala OEM-marknaden. 
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“Vår 50-åriga erfarenhet av

slangmontage har gett 

oss den kunskap som krävs

för att kunna producera

och utveckla högkvalitativa

maskiner”
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Arboga
Boden
Borlänge
Borås
Enköping
Eskilstuna
Eslöv
Falköping
Gällivare
Gävle
Göteborg Backa Strand
Göteborg Hisingen
Göteborg Sävenäs
Göteborg Åbro
Hallsberg
Hallstahammar
Halmstad
Helsingborg
Hudiksvall
Hässleholm
Jönköping
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Kiruna
Kiruna KUV 1365
Kristianstad
Kristinehamn
Linköping
Ljungby
Ludvika
Luleå
Lund 
Malmö
Mjölby

Mora
Motala
Norrköping
Nyköping
Nässjö
Oskarshamn
Piteå
Sala
Sandviken
Skellefteå
Skövde
Sollefteå
Stockholm Högdalen
Stockholm Spånga
Stockholm Upplands Väsby
Stockholm Värmdö
Sundsvall
Säffle
Söderhamn
Södertälje
Tranås
Uddevalla
Umeå Teg
Umeå Västerslätt
Uppsala
Vara
Vetlanda
Visby
Västerås
Växjö
Älvsbyn
Örebro Aspholmen
Örebro Berglunda
Örnsköldsvik
Östersund
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KUNDER

Livsmedelsindustri

Transport

Processindustri

Jordbruk Materialhantering

SkogsbrukEnergi Industri Marin

Gruvnäring

Flygindustri

Uthyrning

Verkstad

Demolering

Slangar och ledningskomponenter behövs överallt där media  

ska flyttas från en punkt till en annan. Det innebär att 

våra kunder återfinns i en mängd olika branscher där våra  

produkter används inom allt från entreprenad, skogs- och 

jordbruk till flygindustri och marin. 

Vi har kunder som behöver hjälp på plats av vår mobila slang-

service, kunder som vill besöka sin närmaste butik för att ta 

hjälp av våra kunniga butikssäljare och kunder som föredrar 

att beställa online, när det passar dem. 

Oavsett om du är en privatperson, en enskild firma, en OEM-

kund eller om du representerar en industri, så är du alltid var-

mt välkommen till oss. Vi har produkter och tjänster som är 

anpassade efter just dina behov – och kunskapen att hjälpa 

dig att hitta den bästa lösningen.

Bygg & anläggning



TJÄNSTER

SlangExpress är Hydroscands mobila slangjour som hjälper dig på plats med såväl 

akuta slangbyten som förebyggande underhåll och diagnostik. 

Alla Hydroscands servicetekniker har genomgått de säkerhetsutbildningar som krävs 

för att du som kund ska få en professionell och säker service. Du når SlangExpress på 

ett och samma telefonnummer, vart i landet du än befinner dig – 020 - 46 46 00.

HoseOnSite är kompletta slangverkstäder som är  

utrustade efter dina behov och placeras ut hos dig 

som kund. På så vis kan du minska tiden för kost- 

samma, oplanerade driftstopp och istället planera  

effektiva stopp för underhåll.

Stationary HoseOnSite är en komplett slangverkstad 

i en 20-fots container som med fördel kan placeras ut 

på stora väg- och byggarbetsplatser där driftstopp kan 

leda till stora förseningar i projektet. 

Mobile HoseOnSite är en smidig och kompakt slang-

verkstad på hjul som är utrustad med maskiner,  

produkter och tillbehör efter era behov. 

SLANGEXPRESS
HYDROSCAND

HYDROSCAND

HOSEONSITE

SlangExpress i Sverige.

Utplacerade Stationary HoseOnSite.

Uppdrag årligen för SlangExpress Sverige.

28
15 000

70+
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RÖRBOCKNING

3D CAD

MACHINE  
SERVICE

VERKSTADS-
ÖVERSYN

TRACKINGCODE
TrackingCode är Hydroscands tjänst för slang-

märkning. En etikett med unik kod fästs på   

slangen för snabb och exakt identifiering av slangtyp 

och koppling. Något som underlättar vid slangbyte och 

därmed förkortar kostsamma driftstopp.

Hydroscand har CAD-stöd för större 

delen av vårt sortiment. Det innebär att 

du som kund kan ta del av CAD-ritning-

ar för våra produkter – kostnadsfritt.

Machine Service är en rikstäckande tjänst där 

certifierade servicetekniker från Hydroscand 

reparerar, underhåller och kalibrerar mon-

teringsutrustning för slangmontage.  

Ett förebyggande underhåll som säkerställer 

att maskinerna bibehåller en kontinuerligt 

hög prestanda.

Vi kontrollerar skicket på slangar och 

kopplingar för att i förebyggande syfte, 

minimera risken för slangbrott och 

kostsamma driftstopp. Vi kontrollerar 

bland annat slangvindor, avgasslangar, 

slangar på lyftar, fatpumpar, tvättslangar  

och slangar till kompressorer. 

Vår verkstadsöversyn anpassas och  

utförs efter dina behov. Översynen kan  

utföras vid ett enstaka tillfälle eller plan-

eras med jämna mellanrum för att öka 

driftsäkerheten. Med vår verkstads- 

översyn får du en tydlig bild över skicket 

 på dina slangar och lednings- 

komponenter. Det innebär att 

du kan undvika kostnad-

er till följd av oplane-

rade driftstopp.

På Hydroscands rörbockningsproduktion i Hudiksvall 

arbetar vi med specialanpassade rörbockningsmaskiner. 

Vi har specialiserat oss på hydraulrör i alla förekommande former men utför 

även bockning av svetsade industrirör och möbelrör. Hydroscand utför även  

legobockning med andra rörmaterial efter dina önskemål.

SPECIAL HOSES

På Hydroscand Special Hoes  

monterar vi kopplingar och  

komponenter på specialslangar 

som exempelvis Spir Star-slang, 

metallslang och kompositslang. Allt 

produceras på plats i Motala vilket 

ger korta ledtider.

PROVTRYCKNING
Minska risken för olyckor och kostsamma produktionsstopp med hjälp av Hy-

droscands mobila provtryckning. En rikstäckande tjänst där vi provtrycker 

slang på plats hos dig, för att säkerställa driften i din produktionsmiljö.

HYDROSCAND

HYDROSCAND

HYDROSCAND HYDROSCAND

HYDROSCAND

HYDROSCAND

HYDROSCAND
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År i branschen.

Meter Kappaflex såld i Sverige 2020.

Produktionscenter globalt

1 140 000

12
50+

E-HANDEL
Med Hydroscands e-handel har du tillgång till vårt sortiment 

under dygnets alla timmar. Besök e-handeln när det passar 

dig och var du än befinner dig.

 

Du kan till exempel använda e-handeln som ett verktyg när du 

skapar offerter till dina kunder. Då får du en tydlig överblick 

över dina avtalspriser och lagersaldo, både online och i våra 

fysiska butiker.

När du har lagt din beställning så levereras dina varor från 

vårt centrallager till den adress du väljer, oavsett om du vill 

ha dina produkter hem, till företaget eller direkt till bygg- 

arbetsplatsen.

Om du vill ha hjälp så finns vår kundservice tillgänglig via 

chatt, telefon och e-post.



PRODUKTION

Monterade slangar per dag.

Anställda produktionsmontörer.

Produktionscenter i Sverige.

130
6

10 000

På Hydroscands produktionscenter produceras stora 

volymer slang- och rörmontage, anpassade efter våra 

kunders behov. Produktionen sätts upp nära kunden, 

vilket höjer servicegraden och ger logistiska fördelar.

Vi använder högkvalitativa maskiner tillsammans med vår 

långa erfarenhet och globala kunskap för att alltid kunna 

möta eller överträffa våra kunders förväntningar.

Hydroscand har sex produktionscenter i Sverige (i Örebro, 

Göteborg, Umeå, Ljungby, Hudiksvall och Motala) och  

ytterligare sex som är belägna i Europa och Asien.

PRODUKTER
Hydroscand erbjuder ett komplett sortiment av 

slangar och ledningskomponenter med över  

20 000 artiklar i lager. 

Utöver hydraul-, industri- och pneumatikslang,  

har vi också alla typer av slangkopplingar,  

adaptrar, ventiler, rör, monteringstillbehör, 

svivlar, maskiner, mätutrustning, filter, och en 

mängd relaterade tillbehör.

Vi strävar efter att alltid kunna erbjuda  

dig det du behöver, direkt över disk i 

någon av våra butiker. En stor del av  

Hydroscands sortiment kan också  

beställas online i vår e-handel.
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Hydroscands logistikteam i samverkan

med vårt automatiserade lager är en viktig 

framgångsfaktor för att alltid kunna

leverera rätt varor i rätt tid till våra butiker,

kunder och återförsäljare. 

Kvm huvudlager Sköndal, Stockholm.

Lagerförda artiklar.

Backar i AutoStore-lager.

20 000
14 000

6 000



Hydroscand är sedan 2002, som ett av de första 

företagen i vår bransch, miljöcertifierade enligt ISO 

14001.

Hydroscands miljöarbete syftar till att reducera 

verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att 

jobba med ständiga förbättringar av produkter och 

tjänster. 

Hydroscands strävan att bygga långvariga och 

starka relationer med kunderna ställer krav på en 

jämn och hög kvalitet. 

Med kvalitet menar vi att våra produkter och  

tjänster ska  motsvara eller överträffa kundens krav. 

Hydroscand är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 

sedan 1999.

På huvudkontoret i Sköndal, Stockholm, finns vårt testlaboratorium Hydroscand  

Design and Test Center. Här utvecklar, förbättrar och kvalitetssäkrar vi våra produkter.

KVALITETSCERTIFIERADE

MILJÖCERTIFIERADE

HYDROSCAND DESIGN AND TEST CENTER

Hydroscand har sedan 2011 engagerat sig i en skola och 

förskola i Sydafrika för att förändra elevernas vardag till 

det bättre. 

Sedan dess har Hydroscand tillsammans med eldsjälar 

på plats i Sydafrika, byggt tre nya klassrum, sportplaner 

och bibliotek samt rustat upp skolans datorrum. Vi har 

även rustat upp förskolans lokaler vilket gett plats för 

fler barn och aktiviteter.

   

Hydroscand delar årligen ut stipendier till skolans bästa 

elev eller elever. Stipendiet ger eleverna möjlighet att 

genomföra en utbildning på gymnasienivå finansierad 

av Hydroscand. Ett engagemang som har förändrat, och 

kommer att förändra, framtidsutsikterna för många barn 

i Appelsbosch.

ISO 
9001

KVALITET OCH MILJÖ

SKOLPROJEKT 
I SYDAFRIKA

26



E-handel på
hydroscand.se
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