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Ett Bra Grepp!



Pivac levererar!
Vi på PIVAC lever för Vakuum och Pneumatik i alla 

former! Med vår långa erfarenhet inom industriellt 

Vakuum har vi mycket god förståelse för behov och 

önskemål inom de flesta branscher. Att greppa, 

förflytta och släppa har blivit vår vardag. Från den 

lilla sugkoppen på 2mm till stora Vakuumtransport-

anläggningar där vi förflyttar upp till 10 ton per timme!

• Pivac greppar de flesta material

• Pivac levererar kända varumärken

• Pivac tar ett helhetsgrepp i Automationsapplikationer

• Pivac utvecklar och levererar efter Era behov

• Pivac, en affärspartner med goda idéer

PIVAC är ett begrepp för 
Vakuum och Automation
med fokus på kundnytta

Kontakta oss gärna för en diskussion, 

Vakuuminventering eller en övergripande 

problemlösning. Vi hjälper Dig med sugkoppar-

robotgripdon-vakuumpumpar-pneumatik-

vakuumtransportörer-lyfthjälpmedel med mera.

På vår hemsida hittar du givetvis mer information.

Ett Bra Grepp – på riktigt!
Pivac-gruppen har genom åren sammanställt och utformat 

många tusen lösningar och dimensioneringar för att 

optimera Grepp med Vakuum. Ofta ställs höga krav på 

Tillgänglighet och Säkerhet, Snabbhet och Effektivitet.

Vi vet hur detta ska lösas på bästa sätt – både med rätt 

komponent och i ett färdigt system. Byggt av Er eller av 

oss. Som bilden visar, är vi exempelvis stora leverantörer 

av både system och detaljer inom fordonsindustrin. 

Sugkoppar, Vakuumpumpar/Ejektorer, Vakuumvakter och 

Fästdetaljer.

 

Vi hoppas att Ni ska finna det lönsamt att kontakta oss –  

Låt oss genomföra vår kostnadsfria Vakuuminventering!

Tillsammans kan vi lokalisera källor till kostnadsbesparingar 

och ökade inkomster i Er maskin eller produktion.

Fakta om Pivac-gruppen
• Vi är 14 personer som löser allt med Vakuum varje dag.

• Vi har kontor i Täby, Helsingborg och Sundsvall

• Vi har arbetat med Vakuum och Pneumatik sedan mer än 30 år

• Vårt lager omfattar ca 9000 artiklar

• Vi tillverkar färdiga lösningar och komponenter – 

allt för Ett Bra Grepp! 

Pivac och Pivac Syd bildar Pivac-gruppen i Sverige. 

Tillsammans når vi ut till de flesta företag i landet. Du hittar mer 

info om Pivac-gruppen på vår hemsida www.pivac.se



Hantera med Vakuum
Med komponenter från de bästa 

leverantörerna kan vi erbjuda allt 

som behövs för att hantera de mest 

skiftande produkter. Pivac erbjuder 

Vakuumkomponenter, Vakuumtill-

behör, instickskopplingar, slang, 

rörkopplingar ja allt som behövs för 

att lösa en Vakuumapplikation! Vi 

konstruerar och bygger robotgrip-

don för alla branscher och med vår 

långa erfarenhet har vi förslag på 

lösningar till de flesta behov som 

kan uppkomma.

Lyfta med Vakuum 
Ergonomiska lyfthjälpmedel är 

idag en självklarhet inom svenska 

företag. Med Vaculex Vakuumlyftar 

kan vi lösa de flesta lyftapplikationer. 

Med en Vaculex Vakuumlyft kan vi 

hantera upp till 200kg. Även utrym-

men med en takhöjd på 2,5m kan 

utrustas med en Vakuumlyft! Pivac 

erbjuder också kundanpassade 

lyftok som kan hängas i telfer eller 

travers.

Transportera med Vakuum 
Vakuumtransport är det självklara 

valet för en dammfri och effektiv 

hantering inom de flesta branscher. 

Med kompletterande produkter 

kan Pivac erbjuda totallösningar 

med storsäck- eller småsäckstöm-

ning, vägning och dosering. Pivac 

tillhandahåller också marknadens 

effektivaste Cykloner med en av-

skiljningsgrad på minst 98%. Rör, 

slangar och nödvändiga tillbehör 

ingår självklart i vårt sortiment.

Våra samarbetarbetspartners
Pivac samarbetar med flera ledande leverantörer av Vakuum- och Pneumatik-komponenter och har ett brett nätverk av 

samarbetspartners. Pivac strävar efter att vara heltäckande inom områdena Hantera med Vakuum, Lyfta med Vakuum, 

Transportera med Vakuum samt Pneumatik. I vårt nätverk finns också allt från montering, service, produktion, konstruktion, 

samt systembyggnation.

Besök vår hemsida
Vi rekommenderar Er att använda vår 

hemsida för att vara uppdaterade om det 

senaste inom Vakuum och Automation 

– speciellt för material-hantering, nya 

material eller metoder. Vårt Nyhetsbrev 

sänds ut med jämna mellanrum och kan 

vara en god källa till inspiration – Ser fram 

emot Ert besök! Skriv gärna till oss om det 

är något Ni saknar!

Vi finns även på Facebook och andra 

medier. www.pivac.se

Räkna ut dina besparingar!
Ladda ner Piabs appar! Finns för iPad, 

iPhone och Android. Räkna ut dina 

specifika besparingar. Sök efter ”Piab”.

Det finns också en webb-version tillgänglig 

på denna länk: https://www.piab.com/sv-

SE/support/pisave-optimize-energiraknare/ 



Välavägen 29
254 64 Helsingborg

Tel: 042-400 45 80
Fax: 042-400 45 89
info@pivacsyd.se
www.pivacsyd.se

Vi finns över
hela Sverige.
Våra lösningar
finns i hela
världen.

Propellervägen 12
183 62 Täby

Tel: 08-544 409 00
Fax: 08-544 409 09
info@pivac.se
www.pivac.se

Rosvägen 8
840 12 Fränsta

Tel: 0691-300 60
info@pivac.se
www.pivac.se


