
Tryckluft • Hydraulik 

Innovativa verktyg för industrin ger effektivitet, kraft & precision 



Powertools konstruerar och säljer innovativa verktyg 

med effektivitet, kraft & precision till industri och 

entreprenad för produktion och underhåll 
 

Det är främst tryckluftsverktyg och hydraulverktyg av högsta 

kvalitet, för verkstadsproduktion och tungt underhåll.  

 

Tryckluftsverktygen är för t.ex. slipning, montering, borrning och 

gängning. 

  

Hydraulverktygen är för t.ex. tryck, drag, klipp och momentdragning.  

  

Vi har ett brett standardsortiment och vi är riktigt duktiga på 

specialanpassning till våra kunders applikationer 

 

 

 

Företagspresentation 2016 



Historik 

Verksamheten ligger i Enköping, där den uppstod redan på 50-

talet – då under namnet Bahco verktyg, och sedan Bahco 

Kraftverktyg (1982).  

 

1956 köper Bahco in FAMA (Fagermann & Andrén som startades i början av 

1940 talet. 

1988 såldes kompressordelen (Granzow) och verktygsdelen (Nike 

Hydraulics/Nike luftverktyg). En utbrytargrupp startar Hydraulverktyg. 

1991 säljs Nike luftverktyg till några i personalen, som då bildar Powertools. 

1998 köper Powertools Hydraulverktyg och Bahco kraftverktyg är i princip 

återbildat (fast utan kompressordelen). 

2001 säljs Powertools till Aliatools, ett kundföretag som köpte gängmotorer 

till sina gängarmar S&L, vilka nu ingår i Powertools sortiment. 

2012 köper VD Robert Lund, tillsammans med hustrun Maria, Powertools. 



Tryckluftsverktyg 

Powertools tryckluftsverktyg är utmärkta då du har behov av snabba, 

lätta och effektiva verktyg med stor precision. 

 Vi är riktigt vassa på: 

• Slipning 

• Slående verktyg 

• Montering 

• Skruvautomation 

• Borrning 

• Gängning 

• Kapning  

• Luftmotorer 

• Specialanpassningar 

• Reparationer 



Tryckluftsverktyg, slipning 

Powertools, Fuji, Deprag och 

Sumake:  Slipmaskiner  

med mycket hög kvalitet och 

med stor bredd för att klara 

alla applikationer  

Våra slipmaskiner är 

jämförbara med, eller bättre 

än, övriga verktyg i högsta 

kvalitetsklass, ofta till ett 

bättre pris.  



Tryckluftsverktyg, slående verktyg 
Mejselhammare, för rensning 

av rost, färg, svetsloppor och 

skal, samt avspänning av 

värmespänningar i svetsade 

detaljer.  

Sandpackningsverktyg till 

gjuterier - rammers 



Tryckluftsverktyg, montering 

Powertools, Fiam, Fuji 

och Sumake. 

Skruvdragare och 

mutterdragare för alla 

typer av skruvar och 

muttrar i utrymmen 

som kan tyckas 

omöjliga att komma 

åt. Hårda och mjuka 

förband från 0,2 Nm 

upp till 20800 Nm. 



Tryckluftsverktyg, skruvautomation.  
Fiam skruvautomation, från 

det enkla till mycket 

avancerade system. 

Specialprojekt för att öka din 

produktivitet  

  



Tryckluftsverktyg, borrning 
Powertools, Fuji, Fiam och 

Sumake – borrmaskiner för 

borrar från 0,2 till 100 mm 

Borrsystem för åtkomst långt 

inne i trånga strukturer 



Tryckluftsverktyg, gängning 
Fiam gängmotorer och 

gängmaskiner. Bäst på 

marknaden. 

Powertools egna 

gängmotorer för montage i 

gängarmar 



Tryckluftsverktyg, Kapning 
Cirkelsågar och sticksågar, 

för plåtbearbetning upp till 25 

mm. 

Bandklipp och trådklipp från 

Lindova och Nile, effektiva 

och tysta 



Luftmotorer 

Luftmotorer från Fuji, Fiam 

och Deprag, Sveriges 

bredaste sortiment av 

standardmotorer. 

Powertools specialanpassade 

motorer, där standarden inte 

räcker till. Vi gör bl.a. motorer 

till Esab för att dra fram tråd i 

svetsmunstycken, mer än 

50.000 levererade till dem. 



Tryckluft, 

specialanpassningar 

Powertools förändrar och 

nykonstruerar 

standardverktyg så att de 

passar ditt arbetssätt. 

Detta är vi ensamma om i 

Sverige. Vi har unik och 

djup kompetens eftersom 

vi konstruerar, monterar 

och reparerar alla våra 

verktyg i Enköping. Vi 

erbjuder dig anpassning 

av längd, varvtal, 

reglering, etc. 



Tryckluft, 

reparationer 
Att känna trygghet med att 

det verktyg man köpt är en 

viktig faktor vid val av 

leverantör. Powertools 

reparerar och servar 

Powertoolsmaskiner plus 

Fuji, Fiam, Desoutter, CP, 

Lindova, Nile, Sumake och 

Atlas Copco.  



SL Gängarmar 
Gängarmar är ett 

fantastiskt hjälpmedel på 

din verkstad när du 

behöver gänga, brotscha, 

grada eller dra fast 

skruvar. Fördelarna är 

många inom ergonomi, 

ekonomi och logistik. 

Styrning och 

momentbegränsning ger 

upp till 10 ggr längre 

livslängd på 

gängtapparna. SL är 

originalet konkurrenterna 

försöker efterlikna.  



Balansarmar 
Balansarmarna är främst 

för montering. Sätt en 

skruvdragare i  

verktygshållaren så får du 

rätt riktning på 

skruvdragaren och ingen 

belastning för rygg och 

axlar. Balansarmarna kan 

skruvas fast i ett stativ, på 

en magnetfot, eller på en 

skena för ökad flexibilitet. 



Tryckluftsverktyg och gängarmar, tillbehör 

Vi har ett brett sortiment 

av tillbehör för att ni skall 

få ut det mesta av era 

verktyg. Svivlar för att få 

smidigare slanghantering, 

balansblock för 

viktavlastning, 

gängchuckar och 

gängsnittshållare                

är bara några         

exempel. 



Hydraulverktyg 

Hydraulverktyg som är oslagbara när du vill utveckla stor kraft i 

trånga utrymmen, t.ex. vid behov av: 

• Lyft 

• Drag 

• Uppriktning 

• Klipp 

• Komprimering  

• Bultsträckning 

• Momentdragning 

Vi reparerar och underhåller hydraulverktyg och 

specialanpassar hydraulverktyg för att effektivisera din vardag 



Hydraulverktyg, lyft 
Brett standardsortiment på 

tryckcylindrar, lågbyggda 

och hålcylindrar. 

Hålcylindrar används t.ex. för 

att dra ur axlar som fastnat i 

bussningar på 

entreprenadmaskiner. 



Hydraulverktyg, lyft forts 

Betex, stort handelssortiment Perfekt för underhållskunder 



Hydraulverktyg, drag, uppriktning 

Dragcylindrar för riktning av 

stora konstruktioner 

Spänncylindrar för 

gruvhissar till LKAB 



Hydraulverktyg, klipp och 

komprimering 
Saxar för klippning av 

stänger, wire, nitar etc. 

Komprimeringsutrustning för 

att försegla rör, skrota rör, 

etc. 

Kättingsax för snabba säkra 

klipp utan brandfara i butik 

eller produktion 



Hydraulverktyg, bultsträckare 

Svårigheten med 

bultförband är att 90% av 

kraften går bort i friktion 

mellan skruv och gänga 

samt underlaget. För att 

helt kunna bortse från 

friktion i bultförband kan 

man använda en 

bultsträckare. Sträck 

bulten till rätt klämkraft 

med hydraulik och lås 

kraften med en 

standardmutter. 



Momentdragning 

Vi har själva konstruerat en 

superenkel momentdragare 

till en bråkdel av priset för 

mer komplicerade lösningar. 

Spar tid, kraft och minska 

olycksrisken med en JTI!  

Powertools har ett brett 

standardsortiment av 

TorcUP’s hydrauldrivna och 

tryckluftsdrivna 

momentverktyg. Mer robusta 

och till ett lägre pris än 

konkurrerande 

kvalitetsverktyg på 

marknaden. 



Lossning av 

stora förband 
För lossning av förband 

rekommenderar vi 

mutterspräckare eller 

mutterdragare i kombination med 

induktionsvärmare. 



Hydraulverktyg, reparation  

och underhåll 

Powertools reparerar och 

underhåller alla cylindrar 

tillverkade av oss själva, 

men även Bahco,  Betex, 

Nike (Rehobot), Yale, 

Enerpac och Lukas. 

Pumpar, slangar och 

cylindrar har detaljer som 

slits eller torkar. Det är 

viktigt att se över 

verktygen så att de är 

säkra att använda. 



Hydraulverktyg, 

specialanpassningar 

Vi förändrar, eller 

nykonstruerar även våra 

hydraulverktyg så att de 

passar våra kunders 

arbetssätt. Detta är vi 

ensamma om på 

marknaden i Sverige. Vi har 

unik kompetens eftersom vi 

konstruerar, monterar och 

reparerar alla våra verktyg i 

egen verkstad i Enköping. 

Anpassning av funktion, 

kraft, yttermått, slaglängder 

etc.  

 



Tack för ert intresse! 

Powertools 

försäljningsorganisation Enköping: Lotta, 

Nicklas och Robban.  

 

Lokala säljkontor: 

Håkan, Claes och 

Christer 


