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Störst sortiment  
och bäst kompetens   
inom flödesteknik och industrigummi
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Värdeskapande kundanpassning
Lundgrens representerar produkter från världsledande tillverkare inom flödesteknik och industri-
gummi. Vi lagerför marknadens bredaste sortiment av slang och slangtillbehör, transmissioner, 
gummi, hydraulik, packningsmaterial, o-ringar och radialtätningar. Vår storlek gör att du kan välja 
oss, både för unika specialprodukter eller som helhetsleverantör – det är upp till dig. 

Erfarenhet sedan 1949
Vår verksamhet började redan 1949. Sedan dess har både sortiment och kunnande vuxit. Idag har  
vi mer än 35 000 artiklar, representation i hela landet och mångåriga relationer med kunder inom 
OEM-företag, återförsäljare samt slutkunder. På vår kundlista har vi kunder med stora krav som  
Scania, Volvo, Preem, Alfa Laval, Boliden och LKAB. Det gör oss till ett tryggt val för både små och 
stora företag. 
 
Förbättrad lönsamhet och effektivitet
Vi strävar efter att förbättra din lönsamhet och effektivitet genom att omvandla och förädla 
produkterna till kundanpassade och konfektionerade lösningar. Vi kan även utveckla och ta fram 
skräddarsydda produkter för specifika ändamål tillsammans med våra leverantörer – allt för att 
kunna erbjuda dig en så funktionell och kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Proaktiva lösningar i nära samarbete
Våra engagerade medarbetare arbetar förebyggande för att på effektivaste sätt bidra till lösningar  
som förbättrar dina processer och konstruktioner. Tack vare vår breda branschkunskap och vana 
av att hantera komplexa projekt kan vi se till att du alltid får en optimal lösning. Naturligtvis är 
Lundgrens certifierade både enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Effektiv logistik ger säkra och snabba leveranser
Lundgrens har ett stort sortiment där vi lagerhåller kundanpassade volymer av de flesta produk-
terna. Med ett modernt lagerhanteringssystem och effektiv logistik ser vi till att du får det du 
behöver i tid. Vi klarar stora volymer, exempelvis plockar och levererar vi cirka 1 000 orderrader 
varje dag.
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Kvalitetsprodukter och spetskompetens
Lundgrens är ett grossistföretag som lagerför, 
förädlar och monterar produkter inom flödesteknik 
och industrigummi, samt utför relaterade tjänster. 
Vare sig du är på jakt efter en innovativ, teknisk 
lösning, eller en väl beprövad och dokumenterad 
produkt, har vi garanterat det du söker.

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens om 
våra produkter och deras applikationsområden. 
Därför är Lundgrens rätt kunskapspartner för att ta 
fram tekniska beslutsunderlag. Vår unika kombina-
tion av kvalitetsprodukter och hög kompetens ger 
lösningar med optimal funktion och livslängd. Allt 
för att skapa ökad lönsamhet för våra kunder.

Arbetar för långsiktiga resultat
Genom långa och nära kundrelationer har vi på 
Lundgrens byggt upp en stor förståelse för kraven 
i en rad olika branscher. Därför vet vi vilka pro-
dukter som passar bäst och hur de ska anpassas 
för just din verksamhet. Efter köpet står vi gärna 
till tjänst med teknisk support för att du ska få ut 
mest av din investering.

Lundgrens har kunnat visa upp högsta kreditvärdig-
heten AAA i mer än fem år. Vår långsiktighet är  
din trygghet.

Vår affärsmodell. Lundgrens har ett 
nära samarbete med noggrant utvalda 
leverantörer. Tillsammans använder vi 
vår spetskompetens till att förädla och 
kundanpassa produkterna. Genom att 
leverera optimerade lösningar och appli-
kationer skapar vi värden för kunderna  
i form av lägre totalkostnad, ökad effek-
tivitet eller förenklad funktion.

Förädling

BehovUrval

Världens 
ledande 

tillverkare
Produkt Förädlad

produkt
Kund

Kundnära  |  Kreativa  |  Kompletta

Utveckling

Tester

Specialistkunkap

Trygghet

Erfarenhet

Kundinsikt

Miljö

SpecialanpassningProcesskunskap

Leveranssäkerhet

Totalekonomi

Leverantörsrelationer

Tjänster

Lagerhållning

Service

Ansvarsfullt företagande
Miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik ingår 
naturligt både i den dagliga verksamheten och i vår 
långsiktiga strategi.

Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på 
internationella överenskommelser och riktlinjer. Vår 
uppförandekod tar sikte på tre områden – människor, 
miljö och etik. För varje område har vi en kod, ett  
rättesnöre, för det förhållningssätt företaget står för 
och som alla medarbetare ska bidra till att uppfylla 
genom att tillämpa koden i vardagen.

Läs mer om vår uppförandekod, och vad  
ansvarsfullt företagande innebär, på vår hemsida  
www.lundgrenssverige.se
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Slangar
Vi har ett stort sortiment  
av såväl standardslang 
som specialslang från flera 
världsledande tillverkare. 
Kontakta oss om du vill ha 
hjälp med en lösning som 
passar just din applikation.

Slangtillbehör
Kopplingar och klämmor 
för alla typer av slang, från 
standardiserade tryckluft-
slangar till tunga material-
transportslangar. Kund- 
anpassade förband kan  
tas fram på begäran.

Transmission
Här finner du ett brett  
sortiment av transmission-
produkter, kil-, drivremmar 
och kilremsskivor. 

Komplett sortiment
På Lundgrens är vi stolta över att ha ett av marknadens mest kompletta och kvalitativa sorti-
ment. En del av vår framgång bygger på hög närvaro hos våra kunder och leverantörer, vilket 
ger oss insikter i både marknadens behov och den tekniska utvecklingen. Dessutom är vårt 
sortiment inte låst till någon viss tillverkare, utan kan optimeras efter våra kunders varierande 
behov. Kontakta oss för produkter och anpassade lösningar till just dina applikationer.



Packningar, Lim,  
Smörjmedel, Tork
Packningsmaterial, industri-
limmer, smörj- och tätnings-
medel från bl.a. Loctite, 
CRC och Molykote. 

Gummi-Plast
Vårt sortiment av gummiduk, 
gummimattor, vibrations-
dämpare och gummilister 
täcker de flesta behov.  
Här finns även halvfabrikat  
i plast såsom plattor, rör  
och tillbehör.
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Hydraulik
Det modernaste hydraul-
slangsprogrammet för den 
svenska marknaden med ett 
brett sortiment av kopplingar, 
snabbkopplingar och adaptrar. 
Våra hydraulslangar är klas-
sade av MSHA, Norske Veritas, 
Germanisher Lloyd, Bureau 
Veritas för att du som kund 
skall känna dig trygg i valet  
av hydraulikleverantör.

Tekniska tätningar
Lundgrens är en av Sveriges 
ledande leverantörer av 
o-ringar och tätningar. Vi sam-
arbetar med utvalda tillver-
kare i Europa och lagerhåller 
både enkla NBR o-ringar och 
högteknologiska gummibland-
ningar som Viton® och Kalrez® 
som licensierad distributör 
för Dupont®. Här hittar du 
lösningar för de flesta typer 
av industriella tillämpningar.
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Till din tjänst

Kundanpassade slangar
Slang är vår specialitet.  
Vi tillverkar, monterar och 
lagerhåller alla sorters kund-
anpassade metallslangar, 
kompositslangar och slangar 
för hetvattensystem. Slang-
arna förses med valfri anslut-
ning, samt kontrolleras och 
provtrycks enligt önskemål. 

Hydrauliska slangförband
Utifrån dina ritningar, eller 
ritningar vi tar fram, kan 
vi tillverka och montera 
hydrauliska slangförband av 
hög kvalitet. Vi utför även 
rörbockning i hydrauliska 
rörkonstruktioner. 

Provtryckning
För att optimera säkerhet 
och korrekt funktion utför  
vi provtryckning och läckage-
test på plats. Eventuella 
problem dokumenteras och 
kan åtgärdas direkt av kunnig 
personal. Efter genomfört 
test utfärdar vi ett certifikat 
för ytterligare ett års drift.

Lundgrens erbjuder ett stort antal produktrelaterade tjänster. Vare sig du behöver kund-
anpassade produkter eller en utbildning i montering, handhavande eller teknik har vi  
rätt kompetens. Med kunniga rådgivare och egna verkstäder kan vi ta fram hållbara  
lösningar, snabbt och kostnadseffektivt. 
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Gummiprodukter
Vi tillverkar och lagerhåller 
specialbeställda gummi-
produkter. Tillverkning kan 
ske både utifrån kundens 
ritningar och materialval  
eller utifrån våra rekommen-
dationer. Vi kan erbjuda  
såväl extruderade som form-
gjutna gummiprodukter. 

Packningar och lister
Vi utför stansning och konfek-
tionering av packningar och 
lister i gummi, plast, kork  
och högtrycksplatta. Vår 
högeffektiva produktion är 
anpassad för både små och 
stora serier, samt för att  
klara korta leveranstider.

Silikongummiprodukter
Vi erbjuder alla sorters kund-
anpassade silikongummipro-
dukter. Skräddasydda profiler 
i valfria färger och hårdheter. 
Låga verktygskostnader ger 
stor flexibilitet och hög  
anpassningsbarhet.

Kundunika kopplingar  
och adaptrar
Ibland passar inte en stan-
dardkoppling, ett vanligt 
problem för bland annat 
tankbilar som ambulerar  
mellan olika tankställen. 
Utifrån beställning kan vi 
tillverka en mellankoppling 
eller en övergång som löser 
problemet. 
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Teknisk support  
i världsklass
Att hitta en distributör som kan sälja produkten 
du söker är en sak. Men att hitta någon som redan 
från början förstår dina behov och förebyggande 
fördjupar sig, är något helt annat. Lundgrens har 
ända sedan 1949 arbetat med flödesteknik och 
industrigummi, vilket har byggt upp en hög  
erfarenhet och kompetens i företaget. 

Alltid nära
Lundgrens kundsupport är bemannad med råd- 
givare som verkligen kan sina produkter. Kontakta 
oss gärna, de flesta problem löser vi via telefon  
eller e-post. Eftersom kundsupporten är fördelad 
över våra lokala filialer kan vi vid behov även  
besöka din anläggning.  

Oavsett vilken bransch du är verksam inom är 
våra tekniska experter redo att besvara din fråga. 
De flesta medarbetare har mer än tio års erfaren-
het, vilket gör att du inte bara får en fungerande 
lösning. Du får en optimal lösning.

” Det viktigaste är att alltid ha  
en lösning på kundens problem. 
Gänget som jobbar här på Lund-
grens är mycket rutinerade och 
alla delar gärna med sig av sin 
kunskap. Dessutom går vi regel-
bundet på utbildningar, så att vi 
är uppdaterade på produkter  
och ny teknik.”
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Framtidens logistik 
redan idag
Vad vore marknadens bredaste sortiment utan en 
välsmord logistikorganisation? För att säkerställa  
att du får dina varor i tid driver Lundgrens ett 
ambitiöst logistikprogram. Detta bygger på ett eget 
logistiksystem, som utvecklats i ett nära samarbete 
med specialister inom logistik-IT, automatiserade 
plock- och orderhanteringssystem samt rikstäck-
ande speditörer.
 

Hög leveransprecision
För att ge dig bästa service, och undvika kostsamma 
stillestånd i din produktion, lagerhåller Lundgrens 
ett stort antal artiklar med anpassad lagerhållning 
till våra kunders behov.

Våra inköps- och logistiksystem ger god kontroll 
av in- och utflöden av varor, så att det du söker all-
tid ska finnas inom räckhåll. Både du och vi har full 
kontroll över leveranserna och kan följa godset hela 
vägen. Vi har redan idag en hög leveransprecision, 
men vi arbetar hela tiden mot att bli ännu bättre. 
Målet är att du alltid ska ha det du behöver – när  
du behöver det.

” På Lundgrens lägger vi stor vikt  
vid att optimera logistikflödena 
för att ge våra kunder en bättre 
totalekonomi. Eftersom vi har 
över 35 000 artiklar i lager arbetar 
vi med lagerplatsoptimering och 
med att förbättra varuflödena.  
Vi har också avancerade plock-
automater som ger en snabb och 
rationell varuhantering”



   

Tillsammans är vi starkare

Lundgrens ingår i Beijer Tech AB, en grupp specialiserade 
bolag som samarbetar för att göra den nordiska industrin 
ännu mer konkurrenskraftig. Detta ger oss den stora koncer-
nens muskler när det behövs. Samtidigt är vi en flexibel och 
snabbfotad organisation som alltid står redo att tillgodose 
dina önskemål. Beijer Tech representerar några av världens 
ledande tillverkare och erbjuder genom sina dotterföretag 
förädlade, kundanpassade lösningar inom produktområdena 
ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, flödesteknik och 
industrigummi. www.beijertech.se
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