
 Produkter för  
Livsmedelsindustrin



Er partner inom livsmedelshantering
Lundgrens representerar produkter från världsledande tillverkare inom flödesteknik och  
industrigummi. 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 helhets- 
leverantör – 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,  
LKAB och Tetra Pak. 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 produkterna. 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.



Komplett sortiment
På Lundgrens är vi stolta över att ha ett av marknadens 
mest kompletta och kvalitativa sortiment. 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 anspassade lösningar till 
just dina applikationer.

SLANGAR
Vi har ett stort sortiment av såväl standardslang som specials-
lang från flera världsledande tillverkare.

SLANGTILLBEHÖR 
Kopplingar och klämmor för alla typer av slang, från standardi- 
serade tryckluftslangar till tunga materialtransportslangar.

GUMMI-PLAST 
Vårt sortiment av gummiduk, gummimattor, vibrationsdämpare 
och gummilister täcker de flesta behov.

HYDRAULIK 
Det modernaste hyudralslangsprogrammet med ett brett  
sortiment av kopplingar, snabbkopplingar och adaptrar.

TRANSMISSON 
Här finner du ett brett sortiment av transmissionprodukter,  
kil-, drivremmar och kilremsskivor.

PACKNINGAR, LIM, SMÖRJMEDEL OCH TORK 
Packningsmaterial, industrilimmer, smörj- och tätningsmedel 
från bl a Loctite, CRC och Molykote.

TEKNISKA TÄTNINGAR 
Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av o-ringar och  
tätningar. Vi samarbetar med utvalda tillverkare i Europa  
och USA.



SLANGAR

Produkt:  EASYCLEAN
Art nr: 1168-2.. 

Prod beskr: Hetvattenslang för rengöring, är anpassad för all typ av  
 livsmedelsindustri.
 Innertub: Vitt gummi som är fettbeständigt.
 Armering: Syntetisk fiber.
 Yttertub: Blått gummi som är fettbeständigt. 
 Standard och godkännande: FDA tit.21 art. 177.2600, BfR XXI Kat.3.
 EU 1935/2004 och 2023/2006.

Temp: -20°C – +95°C

Arbetstryck: 10 bar

 

Produkt:  LIVSMEDELSSLANG LMD-NBR 
Art nr: 1162-5..

Prod beskr: Hetvattenslang för spolning och ångrengöring. Slangen kan  
 användas för transport av flytande livsmedelsprodukter.
 Innertub: Vitt NBR-gummi. Temperaturbeständigt och tåligt  
 mot rengöringsmedel.  
 Armering: Textilarmering. 
 Yttertub: Blått NBR/PVC-gummi som är nötningsbeständigt  
 och resistent mot fett.
 Standard och godkännande: BfR XXI:2002(kat.2), FDA (CFR 21§ 177.2600).

Temp: -35°C – +100°C hetvatten, +164°C mättad ånga.

Arbetstryck: Vatten 20 bar, ånga 6 bar.

 

Produkt:  LIVSMEDELSSLANG
Art nr: 1162-.. och 1163-..

Prod beskr: Flexibel livsmedelsslang som finns i två färger, grå och blå.
 Kan användas som spolslang vid rengöring eller för transport  
 av flytande livsmedel.
 Innertub: Vitt NBR-gummi som är resistent mot fett och olja.
 Armering: PVA textilarmering.
 Yttertub: Grått/blått NBR/PVC-gummi som är resistent mot fett och olja.
 Standard och godkännande: BfR Kap.XXI, kat.2, 
 EU Reg. 1935/2004 och 2023/2006.

Temp: -20°C – +100°C

Arbetstryck: 20 bar

Produkt:  TERMOCLEAN AL
Art nr: 1169-..

Prod beskr: Spolslang för rengöring inom livsmedelsindustri.
 Innertub: Vit PVC. Tålig mot rengöringsmedel.
 Armering: Polyester.
 Yttertub: Ljusblå PVC. Resistent mot fett och oljor samt  
 rengöringsmedel.          
 Slangen är DEHP fri <0,1 %, (EU) 10/2011.
 Standard och godkännande:(EU) 10/2011

Temp: +70°C vid 20 bar

Arbetstryck: 20 bar



SLANGAR

Produkt:  ACQUABLU®

Art nr: 1165-4..

Prod beskr: Slang som är framtagen främst för dricksvatten. Slangens  
 konstruktion gör att vattnet inte tar åt sig smak eller lukt. 
 Innertub: Vitt specialpolymer som är smak- och luktfritt.
 Armering: Syntetisk cord.
 Yttertub: Blått vävmönstrat syntetgummi.
 Standard och godkännande: WRAS godkänd enligt  
 BS 6920, DVGW W270, CE 1935/04 och CE 2023/06.

Temp: -30°C – +60°C

Arbetstryck: 20 bar

Produkt:  AQUAVEND
Art nr: 1165-8..

Prod beskr: Dricksvattenslang i armerad PVC för transport av kallt och  
 varmt vatten.
 Innertub: Svart hytrel.
 Armering: Polyester. 
 Yttertub: Vit PVC.
 Standard och godkännande: WRAS godkänd.

 Temp: -15°C – +70°C

Arbetstryck: 10 bar

 

Produkt:  SILIKONSLANGAR
Prod beskr: Vi har ett stort utbud av silikonslang där slangarna finns i både  
 armerade och oarmerade varianter. Silikongummit tar inte åt sig lukt  
 eller smak. Tål sterilisering och kokande vatten. Låg vattenabsorption.
 Standard och godkännande: FDA 21 CFR § 177.2600, BfR XV  
 och USP VI.

Temp: -60°C – +200°C

Produkt:  PVC SLANGAR
Prod beskr: PVC-slangar tillverkade i livsmedelskvalitet. Sortimentet innefattar  
 oarmerade och armerade slangar. Materialet är transparent, kan  
 vara en fördel då man vill se slangens innehåll.
 Standard och godkännande: EU reg. 10/2011. Klass A, B, C.

Temp: -10°C – +60°C



SLANGAR

Produkt:  ALICANTE
Art nr: 1168-8..

Prod beskr: Slang för transport av många olika livsmedel. T.ex. mejeriprodukter,  
 juice, öl, vin samt alkohol upp till 96 %. Kan även användas som  
 kompressorslang upp till +140°C.
 Innertub: Vitt EPDM-gummi.
 Armering: Syntetisk cord och stålspiral.
 Yttertub: Blått vävmönstrat syntetiskt gummi som är slitstarkt.
 Standard och godkännande: FDA 21. 177.2600, BfR XXI kat. 2.  
 CE 1935/04 och CE 2023/06.

Temp: -40°C – +120°C

Arbetstryck: 10 bar

Produkt:  Foodflex
Art nr: 1168-9..

Prod beskr: Livsmedelsslang för transport av främst mjölk.  
 Slangens konstruktion gör slangen mycket lätt och flexibel.
 Innertub: Vitt NR-gummi.
 Armering: Syntetisk cord samt stålspiral.
 Yttertub: Blått vävmönstrat EPDM gummi som är slitstarkt.
 Standard och godkännande: FDA 21. 177.2600, BfR XXI kat.2,  
 D. M. 21/03/73 för flytande livsmedel, CE 1935/04 och CE 2023/06.

Temp: -25°C – +80°C

Arbetstryck: 6 bar

Produkt:  SHETLAND
Art nr: 1168-7..

Prod beskr: Slang för transport av flytande livsmedel. Lämplig som bryggerislang  
 då slangen kan transportera alkohol upp till 96 %.
 Innertub: Vitt specialpolymer som är smak och luktfritt.
 Armering: Syntetisk cord, stålspiral samt antistatisk vajer.
 Yttertub: Rött vävmönstrat syntetiskt gummi.
 Standard och godkännande: Reg. EU 10/2011. FDA 21. 177.1520. BfR III  
 Reg. EU CE 1935/04 och CE 2023/06.

Temp: -30°C – +80°C

Arbetstryck: 10 bar

 

Produkt:  MILLENNIUM LL
Art nr: 1168-4..

Prod beskr: Universal livsmedelsslang som kan användas till de flesta typer av  
 livsmedel. T.ex .olja, vin, juice, mjölk samt alkohol upp till 96 %.
 Utmärkt för tryck och sugapplikationer.
 Innertub: Vitt smak- och luktfritt syntetiskt gummi. 
 Armering: Syntetisk cord och stålspiral.
 Yttertub: Blått vävmönstrat syntetiskt gummi. 
 Standard och godkännande: BfR XXI Kat.2, FDA 177.2600, CE 1935/04  
 och CE 2023/06

Temp: -30°C – +100°C

Arbetstryck: 10 bar



SLANGAR

Produkt:  MILLENNIUM
Art nr: 1168-3..

Prod beskr: Universal livsmedelsslang som kan användas till de flesta typer av  
 livsmedel. T.ex. olja, vin, juice, mjölk samt alkohol upp till 96 %.
 Innertub: Vitt smak- och luktfritt syntetiskt gummi.
 Armering: Syntetisk cord.
 Yttertub: Blått vävmönstrat syntetiskt gummi. 
 Standard och godkännande: BfR XXI Kat.2, FDA 177.2600, CE 1935/04  
 och CE 2023/06

Temp: -30°C – +100°C

Arbetstryck: 10 bar

Produkt:  ACAPULCO
Art nr: 1168-2..

Prod beskr: Slang för att transportera feta livsmedel och oljor.
 Innertub: Vitt NBR/PVC-gummi.
 Armering: Syntetisk cord och stålspiral.
 Yttertub: Blått vävmönstrat CR-gummi som är fettbeständigt.
 Standard och godkännande: FDA 21. 177.2600, D. M. 21/03/73,  
 CE 1935/04 och CE 2023/06.

Temp: -15°C – +90°C

Arbetstryck: 10 bar

 

Produkt:  GORDON
Art nr: 157-5..

Prod beskr: Slang för pneumatisk transport av torra slitande livsmedel.
 Slangen passar även för annan slitande media som t.ex. plastgranulat  
 och färgpigment. Godkänd att användas i områden med ATEX krav.
 Innertub: Vitt syntetiskt gummi som är mycket slitstarkt.
 Armering: Spunnen syntetfiber.
 Yttertub: Svart vävmönstrat syntetiskt gummi.
 Elektrisk resistans: R<1x108 Ω.
 Standard och godkännande: Innertuben FDA 21. Torra livsmedel,  
 BfR kat.4 Reg., EU CE 1935/04 och 2023/06.

Temp: -30°C – +80°C

Arbetstryck: 6 bar

Produkt:  DON
Art nr: 158-5..

Prod beskr: Slang för pneumatisk transport av torra slitande livsmedel.  
 Slangen passar även för transport av t ex plastgranulat.
 Innertub: Vitt NR/SBR som är mycket slitstarkt.
 Armering: Spunnen syntetfiber med inbäddad kopparvajer.
 Yttertub: Svart vävmönstrat EPDM-gummi som är konduktivt.
 Standard och godkännande: Innertuben FDA 21. Torra livsmedel.  
 BfR kat.4 Reg. EU CE 1935/04 och 2023/06.

 Temp: -30°C – +70°C

Arbetstryck: 6 bar



SLANGTILLBEHÖR

Produkt: DIN-KOPPLINGAR 
Prod beskr:  Vi har ett komplett sortiment av DIN-kopplingar för slangar och  
 svetsning. Kopplingarna har en hög ytfinish som underlättar vid  
 hygienkrav. Vid slangmontage kan kopplingarna monteras med  
 presshylsa eller med klämbackar. Packningen finns i en mängd  
 olika material.

Produkt: SMS-KOPPLINGAR 
Prod beskr:  Vi har ett komplett sortiment av SMS-kopplingar för slangar och  
 svetsning. Kopplingarna har en hög ytfinish som underlättar vid  
 hygienkrav. Vid slangmontage kan kopplingarna monteras med  
 presshylsa eller med klämbackar. Packningen finns i en mängd  
 olika material.

Produkt: PU-SLANGAR 
Prod beskr:  PU-slangar för torra slitande livsmedel. Slangarna är flexibla och  
 mycket slitstarka.  
 Hydrolys och mikrobiologisk resistent.  
 Kan även fås med avledarvajer.                                   
 Slangar för ATEX krav kan tillgodoses.
 Standard och godkännande: FDA 21 177.2600, EU 1935/2004  
 och EU 10/2011.

Produkt: TC-KOPPLINGAR 
Prod beskr:  Vi har ett komplett sortiment av TC-kopplingar till slangar och för  
 svetsning. Vid slangmontage kan kopplingarna monteras med  
 presshylsa eller med klämbackar. Packingen finns en i mängd  
 olika material och utföranden.

 

SLANGAR



SLANGTILLBEHÖR

SLANGTILLBEHÖR

Produkt: SLANGKLÄMMOR OCH HYLSOR 
Prod beskr:  Ett komplett sortiment för alla typer av slangmontage.  
 Slangklämmor i olika bandbredder och material.  
 Klämbackar i aluminium och rostfritt. Presshylsor  
 i rostfritt. Sortimentet är anpassat för att passa till  
 alla typer av slangar.

Produkt: SNABBKOPPLINGAR 
Prod beskr:  Vårt sortiment på snabbkopplingar är av  
 välkända fabrikat som NITO och TEMA.  
 För snabb och säker hantering.

Prod beskr: Spolmunstycken i livsmedelskvalitet. Lätta och starka  
 munstycken för varmvatten vid rengöring och sköljning.  
 Lätt att reglera från stråle till dimma.
 Munstycken är tillverkade i mässing eller rostfritt.  
 Huvud och handtag tillverkade i plast eller EPDM gummi.

Prod beskr: Rostfria automatiska slangupprullare med högtrycksslang  
 eller spolslang. Till upprullaren medföljer 0,6 m anslutnings 
 slang. Rostfritt vridbart väggbeslag finns som tillbehör. 

SPOLMUNSTYCKEN

SLANGUPPRULLARE



Prod beskr: Maskinskor i rostfritt eller syrafast stål med gummi som  
 uppfyller FDA standard. Maskinskon har en avrundad och  
 hygienisk design som underlättar rengöring. Finns även i  
 utförande där foten kan monteras fast i golvet. Foten kan  
 uppta skevheter i underlag upp till 5°. 

Prod beskr: O-ringar och andra tekniska tätningar tillverkade i olika  
 material enligt bl.a. FDA. 
 Magnetiska O-ringar i olika material. Gummi- och plast- 
 material som vi konfektionerar till önskat utseende. 
 Silikonlister i olika profiler efter önskemål.
 Material som är homogent eller skummat med olika  
 hårdheter.

Prod beskr: Vi har ett mycket stor sortiment av Loctite-produkter  
 till livsmedelsindustri. 
 För att smörja, låsa och säkra. Godkännande som t.ex.  
 DVGW, NSF och WRAS.

MASKINSKOR

GUMMIDUK, PACKNINGAR, TÄTNINGAR OCH LISTER

LIM- OCH SMÖRJMEDEL





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  
koncernens 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

Lundgrens Sverige AB  |  Box 9114  |  400 93 Göteborg  |  Tel 031-84 03 90  |  Fax 031-25 77 08  
lmg@lundgrenssverige.se  |  www.lundgrenssverige.se   

 Hisingen: Helsingborg: Luleå: Malmö:  Skellefteå: Tyresö:
 Box 22029 Depågatan 111 Fabriksvägen 4 Jägerhillsgatan 16 Verkstadsvägen 7 Box 677
 400 72 Göteborg 254 64 Helsingborg 972 54 Luleå 213 75 Malmö 931 61 Skellefteå 135 26 Tyresö
 Tel: 031-51 50 35 Tel: 042-16 95 00 Tel: 0920-670 60 Tel: 040-670 18 50 Tel: 0910-70 24 30 Tel: 08-712 01 60
 Fax: 031-23 47 01 Fax: 042-16 44 15 Fax: 0920-678 50 Fax: 040-670 18 59 Fax: 0910-70 24 35 Fax: 08-798 97 85
 lmh@lundgrenssverige.se lme@lundgrenssverige.se lml@lundgrenssverige.se lmm@lundgrenssverige.se lmn@lundgrenssverige.se lms@lundgrenssverige.se
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