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Vi på Hydroscand erbjuder dig hög service, från beställning till leve-
rans. Vårt produktsortiment är brett och håller hög kvalitet. Dessutom 
är många av våra produkter certifierade enligt gällande marknads-
standarder. Hydroscand har ett 50-tal butiker i Sverige, från Malmö i 
söder till Kiruna i norr. 

SlangExpress – störst i Sverige på mobil slangservice
Vi erbjuder tjänsten SlangExpress, en tids- och kostnadsbespa-
rande tjänst där vi byter slang och ledningskomponenter på plats, 
där du befinner dig. SlangExpress servicebussar finns tillgängliga 
24 timmar om dygnet, runtom i hela Sverige. Tjänsten nås via ett 
kostnadsfritt telefonnummer; 020-46 46 00.

Slangdiagnostik ger säker slangstatus
Hydroscands tjänst SlangDiagnostik innebär förebyggande under-
håll samt service och montage av slang och ledningskomponenter. 
Vår kunniga personal hjälper då till med inventering och besiktning 
av befintliga slangmontage. 

Kompetens och snabb service nära dig
Vår personal ger dig den bästa servicen och delar gärna med sig 
av sin gedigna kunskap. Vi har stora möjligheter att, med snabb le-
verans, anpassa slangar och kopplingar efter just dina behov och 
önskemål. Hydroscand är kvalitetscertifierade enligt ISO-9001 samt 
miljöcertifierade enligt ISO-14001.

Din trygghet är att vi finns där du finns - en lite närmare slangservice.

Hitta din närmaste butik på hydroscand.se

Välkommen!

HYDROSCAND - 
EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.
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Säkerställ driften och effektivisera driftstoppen med TrackingCode

TrackingCode är Hydroscands tjänst för slangmärkning, där 
en etikett med en unik kod för exakt identifiering fästs på den 
monterade slangen. 

Med hjälp av koden går det i Hydroscands system att avläsa 
all information om slangstrukturen; såsom slangtyp, lednings-
komponent och eventuella tillbehör samt när och var slang-
montaget gjordes. Detta gör även slangen spårbar.

Vid beställning av en ny slangstruktur behövs endast slang-
strukturens kod för att kunna göra en exakt likadan.

Slangmärkningsetiketten är mycket slitstark och står emot 
UV-strålning, korrosion och olika medier som till exempel 
hydraulolja.

En trasig slang som är märkt med TrackingCode behöver inte de-
monteras, med hydrauloljeläckage som följd. 

Slangstrukturens kod innehåller all information som behövs för att 
närmaste Hydroscandbutik ska kunna tillverka en exakt likadan. 
Slangen kan sedan bytas ut direkt när den trasiga demonteras, 
utan miljöfarligt oljespill som resultat.

Vid inventering och besiktning av dina slangmontage har du stor 
hjälp av TrackingCode, som ger dig information om när slangstruk-
turen gjordes och när den eventuellt behöver bytas ut. 

Hydroscands personal kan hjälpa dig som kund att granska, iden-
tifiera och märka upp dina befintliga slangar med TrackingCode. 

Det innebär att säkerheten höjs och risken för slangbrott med efter-
följande olyckor och negativ miljöpåverkan minimeras.

Med hjälp av TrackingCode är det mycket enkelt att i för-
väg, till exempel inför planerade driftstopp, beställa rätt 
slang till rätt applikation. När rätt slangar finns till hands vid 
driftstoppet blir demontering och montering både tids- och 
kostnadseffektiv.

TID- OCH KOSTNADSBESPARANDE

EN UNIK KOD FÖR EXAKT IDENTIFIERING

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

BESIKTNING GER SÄKRA SLANGMONTAGE

KOD FÖR EXAKT IDENTIFIERING

Slang-
strukturens 

artikelnummer Kundunik  
märkning

(valfri)

Ordernummer Tillverkningsår 
och månad 
samt land



TrackingCode för 
industriapplikationer
Vid ett planerat driftsstopp på en industri där slangmon-
tage ska bytas ut, spar TrackingCode mycket tid och 
därmed pengar.

Genom att ange koden på TrackingCode-etiketten kan 
slangsatser beställas av Hydroscand i förväg och finnas 
på plats innan det planerade driftsstoppet. 

Vid driftsstoppet kan kunden sedan göra slangbytet 
utan att riskera miljöfarliga oljeläckage eller förlora 
dyrbar produktionstid.

INDUSTRI



TrackingCode i marina miljöer
I varvs- och fartygsmiljö förekommer hydraulik i varie-
rande form och funktionsområden. Genom att märka upp 
all hydraulslang med TrackingCode, både ombord och i 
dockan, blir det mycket enkelt att kontinuerligt inventera 
slangmontagen. Då kommer rätt slangar alltid att finnas 
tillgängliga när ett planerat driftstopp eller akut slangbyte 
behöver genomföras. 
 

MARIN



Inom OEM-branschen – Original Equipment 
Manufacturer – fyller TrackingCode en mycket viktig 
funktion. På en produktionslinje tillverkas stora 
volymer slangmontage varje dag. Den kundspecifika 
koden på TrackingCode-etiketten gör det lätt för 

montören i produktionen att identifiera rätt slangmontage 
och montaget blir då kvalitetssäkrat. 

TrackingCode genererar även reservdelsförsäljning. Den 
unika koden gör det enkelt för slutanvändaren att identifiera 
sitt reservdelsbehov och beställa rätt komponenter från sin 
OEM-producent. Därmed säkras korrekt reservdelsförsörjning.

TrackingCode för OEM-produktion

OEM-PRODUKTION



För rental- och entreprenadföretag är det mycket viktigt 
med fungerande hydraulik i verksamheten. 

Om slangarna och ledningskomponenterna som driver 
lyft- och bärkraften i till exempel bomliftar och gräv-

maskiner går sönder, krävs en snabb insats för att inte 
intäkter ska förloras. TrackingCode ger snabb och exakt 
information om slangmontaget. Med koden får din 
Hydroscandbutik fram all information om slangen och 
kan omgående tillverka en ny. 

TrackingCode inom rental- och entreprenadbranschen

RENTAL / ENTREPRENAD
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KOD FÖR EXAKT IDENTIFIERING

hydroscand.se

EN LITE NÄRMARE
SLANGSERVICE.


