


Lösningar, Helhet, Säkerhet
Att välja rätt slanglösning är lika självklart som att välja rätt skruv eller grund-
material. Ingen länk är svagare än den andra.

Slangspecialisten levererar industrislang, kopplingar och kundanpassade lösningar. 
Att kunder gång på gång väljer oss beror mycket på vår unika kombination av 
stort lager och urval, tekniskt kunnande och full uppmärksamhet kring dig och 
dina behov. Vi jobbar dagligen med att ta fram kompletta lösningar där skicklig-
het och komponentval blir avgörande för resultatet. Då all pressning, svetsning 
och montering sker i vår egen verkstad, har vi full kontroll i alla produktionssteg. 
Det gör att du kan vara säker på vad du får, och när du får det.



Underhåll / Service / Reperation
Våra produkter passar mycket väl för att lösa problem inom olika typer av under-
håll för industrier av skilda slag.
Säljkåren besöker kontinuerligt industrin och kundtjänsten består av innesäljare 
som hjälper dig med t.ex. beställningar, offerter, förfrågningar eller rådgivning.
Vi samarbetar med marknadsledande tillverkare. Detta ger oss tillgång till hög 
kvalitet och den senaste teknologin.
Vi lagerför ett stort antal standardprodukter vilket ger korta levernastider och 
hög leveranssäkerhet.



Gummislang
Vi lagerför gummislang i ett stort antal utfö-
rande. Ett flertal produkter är tillverkade och 
godkända enligt t.ex. FDA. KTW och WRAS. 
Slangarna lämpar sig väl för media som vatten, 
luft, kemikalier och livsmedel för att nämna 
några användningsområde.
Slangarna finns i olika material som EPDM, 
Nitril, Neopren och Naturgummi. Naturligtvis 
monterar vi dina slangar med kopplingar om 
du vill ha ett säkert och slitstarkt förband.



Pvc-slang
Slangarna är i dom flesta fall armerade 
med Polyestercord eller en spiral. Detta 
innebär att du kan använda slangarna 
både för tryck och för sug. Användnings-
områdena spänner från transport av 
kemikalier till livsmedel. Slangarna är 
godkända och testade enligt gällande 
direktiv. Slangarna är i de flesta fall fria 
från Ftalater.



Kopplingar
Vi har kopplingar som passar de flesta installationer. Camlok, TW, 
SMS, Kardan och Storz är bara några exempel. Välj bland stål, rostfritt, 
mässing och plast



O.E.M. / Inbyggare
För maskintillverkare fyller vi en viktig funktion som leverantör av anpassade 
produkter. Vi levererar tex. svetsade metallslangar eller monterade PTFE-slangar. 
Slangarna kan levereras direkt in i er produktion och uppfyller dina krav om CE-
märkning eller DNV-godkännande.
Naturligtvis kan du få ett ritningsunderlag redan vid offertstadiet.
När du får monterade slangar från oss kan du lita på att slangarna håller för ett 
visst tryck. Därför erbjuder vi oss att provtrycka och förse slangarna med prov-
tryckningscertifikat enligt dina önskemål.
Naturligtvis kan du få ett materialcertifikat för alla ingående komponenter vilket 
gör att det finns fullständig spårbarhet på den färdiga produkten.
Våra rutiner som följer ISO 9000 och ISO 14000 gör att vi levererar med exakthet 
samt kontroll och är skonsamma mot miljön.



Metallslang
Våra metallslangar är tillverkade av rostfritt- eller 
syrafast stål med eller utan omflätning. Slangarnas 
helt täta konstruktion bygger på en veckad innertub 
som möjliggör robusta lösningar för tuffa miljöer 
och kritiska applikationer inom t.ex. den kemiska 
industrin. Metallslangar klarar höga tryck i kombina-
tion med extrema temperaturer, och används ofta 
för att ta upp svängningar, ljud, vibrationer 
och andra rörelser mellan olika system.  



PTFE-slang
För krävande processer med höga anspråk på 
hygien, t.ex. inom livsmedels-, läkemedels- och 
kemiska industrier, rekommenderar vi PTFE-slang. 
Materialet tål höga temperaturer och nästan alla 
media, även frätande kemikalier. PTFE-slang finns 
i flera utförande och kan förses med de 
flesta typer av kopplingar.



Silikonslang
Silikonslang används inom bl.a. läkemedels- och livsmedelsindustrin då den lämpar 
sig väl i applikationer där det ställs höga krav på hygien, flexibilitet och höga tempe-
raturer. Silikonslang finns  i ett flertal utförande  beroende på användningsområde. 
Kan fås med eller utan spiral, med eller utan armering och i olika godstjocklekar.



Hydraulslang
Hydraulslang finns i ett flertal utföran-
de och levereras både i metervara och 
som färdigmonterad slang. Du kan välja 
ur ett brett sortiment av kopplingar och 
ledningskomponenter.
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Referenser
Under våra många år i branschen 
har vi haft förmånen att vara 
leverantör till ett flertal välkända 
företag med världsomspännande 
verksamhet. Aktuella referenser 
är Tetra Pak, DeLaval, Alfa Laval, 
Astra Zeneca, Perstorp Speciality 
Chemicals, Aga, m.fl.

Besök gärna vår webbsida, 
www.slangspecialisten.se 
eller kontakta oss för 
mer information.


