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AKTIV HYDRAULIK

Dine behov - vores mission



Totalløsninger

Fra idé til produktion og salg.
Vi hjælper dig med udvikling og design af hydrauliksystemer.  
Vores landdækkende servicepartnere tilser gerne dine maskiner og fejlfind-
er og udskifter hydraulikkomponenter - onsite.
Vores produktionsafdeling leverer kundetilpassede løsninger, samt færdig-
monterede slanger.
Det gør det nemt at drive en montageafdeling på en fabrik, eller på et 
værksted, da vi leverer færdige komponenter der passer ind i jeres produk-
tionsflow.

Hvad får du ud af at samarbejde med Sørensen & Kofoed?

Vores mange hydraulikkunder, er tilfredse med vores leveringssikkerhed, 
og gode rådgivning. 
Godkendelser fra Norsk Veritas, gør at vi kan levere MED certificerede 
produkter.
Vores medarbejdere er rutinerede folk, som selv har stået i jeres situa-
tion, og  du er derfor sikret den bedst mulige rådgivning og de optimale 
løsningsforslag uanset branche:
Marine
Industri
Landbrug
Skovbrug 
Offshore
Landtransport
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Hydraulikkomponenter fra Sørensen & Kofoed

I alle hydrauliksystemer forbindes aktive komponenter, med passive kom-
ponenter.
Passive komponenter er slanger, rør, indstik, adaptere, rørbærer etc. 
Aktive komponenter er motorer, pumper, ventiler, cylindere, oliekølere, 
akkumulatorer, koblinger etc.   
Vi har oplevet at flere og flere af vores kunder, har efterspurgt aktive 
hydraulikkomponenter så vi har udvidet hydraulikafdelingen. 
Sørensen & Kofoed kan nu give dig kompetent rådgivning, og markedets 
bedste produkter, inden for dette område.
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Rådgivning

Vi hjælper dig med at finde de rigtige produkter.
Vedvarende og holdbare løsninger, i nye såvel som eksisterende an-
læg.
Selv om komponenterne i et hydrauliksystem er komplicerede er du i 
gode hænder.
Komponenter på ældre maskiner kan være udgået af produktion, 
men ofte er der muligheder for at montere alternative produkter, af 
andet fabrikat eller renovere specielle enheder.  
Dine behov er vores mission!
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Leverandører, leverancer og bredt sortiment

Som kunde hos Sørensen & Kofoed, får du adgang til et bredt sortiment 
af hydraulikkomponenter.
Vi håndterer større partier, men dækker selvfølgelig også enkelt kompo-
nentsalg.
Fragt og transport af gods, er i dag blevet nemmere for kunden, 
og meget kan lade sig gøre fra dag-til-dag.
Levering af komponenter direkte til din kunde, servicepartner eller 
opsamlingssted, kan vi også tilbyde dig.
Vi har kontakter til og leverandører af de mest sjældne og attraktive 
komponenter.

Vores lokale sælgere kommer gerne forbi for at høre om netop dine be-
hov, du ringer bare!
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Koncern 

Sørensen & Kofoed A/S indgår sammen med søsterselskaberne Linatex A/S 
og B.S. Specialslanger A/S i den danskejede S&K Group A/S med hovedsæde i 
Herlev. Ejerandelen er 100%.

Sørensen & Kofoed A/S blev grundlagt i 1960 som gummi- og slangegros-
sist. Gennem årene har vi ekspanderet og har i dag 50 medarbejdere og 7 
selvstændige forretningsområder:

Hydraulik
PVC og Gummi slanger (Herunder koblinger, spændebånd og fittings)
Teknisk gummi
Transmissioner
Instrumentering
Pakninger
Løftegrej 

Alle medarbejdere er fokuserede på at yde en optimal service og rådgivning til 
vores forhandlere og kunder for at sikre slutkunden den bedste løsning.
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Åbningstider:
Ekspedition og lager:     
Mandag-Torsdag: 07.30 - 16.30
Fredag:  07.30 - 15.30
Kontor:  
Mandag-Torsdag: 08.00 - 16.30
Fredag:  08.00 - 15.30

S&K GROUP A/S

SØRENSEN & KOFOED A/SBS SPECIALSLANGER A/S LINATEX A/S
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