
 

 

Powertools ställer ut på gruvmaskinsmässan Load UP North i Boden och har ett kanonbra mässerbjudande.  CAP 

K200L – en förlängd 1” mutterdragare med moment från 300 till 3500 Nm med 7% noggrannhet. Verktyget är 

idealiskt bl.a. för byte av hjul på lastbilar och entreprenadmaskiner. Vårt låga normalpris inklusive ett 400 V 3-fas 

hydraulaggregat och 4,5 meter slangar på detta potenta paket är 65 950 kr. 

Nu endast 59 995 kr!  

Vill du hellre ha ett 230 V kraftaggregat går det lika bra, samma låga pris gäller under kampanjperioden.  

 

CAP är en serie hydrauliskt slående mutterdragare både för lossning och åtdragning. Med häpnadsväckande 7% 

noggrannhet, ett mycket högt varvtal (ca 1500 rpm) och med ett momentområde från 250 Nm till 16 000 Nm är 

denna serie momentdragare helt unika på den svenska marknaden!   

 

 

       

 

 
 

 

 

Serviceavtal 

Säkerställ att era produktionsverktyg och serviceverktyg är i gott skick och kalibrerade när du 

behöver dem – Vi tecknar gärna individuella serviceavtal för att trygga din 

produktionskapacitet eller servicenivå. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slående mutterdragare för de tuffaste applikationerna. En 

riktig slitvarg som går i många grustag och andra miljöer där 

tåligheten är viktig för funktionen. 

modell moment varvtal normalt kampanj 

FW-250P-1 1040 Nm 5 000 rpm 16 430 kr  13 995 kr 

FW-320P-1 1800 Nm 4 800 rpm 19 305 kr 15 995 kr 
Alla slående mutterdragare i kampanjen har 1” fyrkantstapp 

Pulsdragare från Fuji ger dig precision och smidighet vid 

monteringen. Verktygen är mycket kompakta. Du får en 

mycket snabb åtdragning med precision och en bra 

arbetsmiljö.  

modell Moment 

[Nm] 

varvtal normalt kampanj 

FL-9-1 52–96 5000 rpm 17 365  13 995  

FL-11-1 80–136 5000 rpm 16 885  13 995  

FL-13-1 120–172 3800 rpm 19 415  15 995  
Alla pulsdragarna i kampanjen har 1/2” fyrkantstapp 

Alla pulsdragare behöver skötas om för att bibehålla sin 

precision. Vid köp av fler än en pulsdragare från denna 

kampanj bjuder vi på arbetstiden vid en första översyn efter 

12 månader. Vi kan även serva dina andra tryckluftsverktyg. 

Slipmaskiner Fujis slipmaskiner finns i mängder av 

utföranden för att passa all slipande bearbetning. 

Spindelslipmaskiner, raka slipmaskiner och skålslipmaskiner 

är bara exempel på det breda utbudet, fråga oss så ger vi råd. 

modell effekt varvtal normalt kampanj 

FG-26H-1F 260 W 24 000 rpm 4 375  3 495  

FG-3H-2F 480 W 12 700 rpm 6 295  4 995  

FV-9BH-4M 2,9 kW 4 500 rpm 14 940  11 995  
  

Till skillnad från t.ex. elektriska slipmaskiner håller dessa 

många år även vid skiftgång om de underhålls på rätt sätt. 

Vid köp av fler än en slipmaskin från denna kampanj bjuder vi 

på arbetstiden vid en första översyn efter 12 månader.  

http://www.powertools.se/tryckluftsverktyg/monteringsverktyg/pulsdragare/
http://www.powertools.se/tryckluftsverktyg/monteringsverktyg/slaende-mutterdragare/
http://www.powertools.se/tryckluftsverktyg/monteringsverktyg/pistolskruvdragare/luftavstangande/pulspistolskruvdragare-fpt-flt/
http://www.powertools.se/tryckluftsverktyg/slipmaskiner/


 

 

 

 

Hålcylinder och pumpkit. Kanonpris på ett av de mest praktiska serviceverktygen du kan ha. NSHS 302 är en 30 tons 

hålcylinder med 65 mm slaglängd och ett 34 mm centrumhål. Det är inte mycket som sitter fast när du drar eller 

trycker med denna cylinder. Nu har vi ett paketpris tillsammans med vår mycket populära AP921 luftdrivna 

fotmanövrerade hydraulpump. Både cylindern och pumpen är ur vår populära BETEX-serie med mycket prisvärd 

servicehydraulik. Ordinarie pris är 14 835 inklusive slang och koppling, nu endast 12 995 kr!  

 

 

 

  

JTI är en enkelverkande momentdragare som är perfekt för 

dig som skall testa att bultarna sitter som de ska, kanske för 

att uppfylla kvalitetsnormen i ett processverk. Det är även 

mycket uppskattat i kombination med en liten handpump 

för att underhålla maskiner långt ifrån både el och tryckluft. 

Normalpris JTI 42 med 55 mm nyckelvidd, 35 950 kr  

– Nu endast 29 995 kr! 

http://www.powertools.se/hydraulik/cylindrar/halcylindrar/
https://static.begaspecialtools.com/images/NSHS 302.jpg
https://static.begaspecialtools.com/images/AP 921.jpg
http://www.powertools.se/segdragande-verktyg/hydrauliska-momentdragare/jti-serien-momentdragare/


 

 

Powertools ökar din lönsamhet inom fyra områden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Momentverktyg – Robusta och 

ergonomiska verktyg för hög 

precision upp till 185 000 Nm. 

Hydraulverktyg – Slipp tunga industriarbeten och skona 

din personal. Powertools hydraulikprogram ger dig nya 

superkrafter i ditt arbete. 

Oavsett om du ska trycka, lyfta, dra isär, klippa av eller 

dra åt så fixar hydrauliken det. 

Powertools Gängarmar – originalet 

konkurrenterna försöker efterlikna.  

Minskad kostnad för gängtappar, sjuklöner och 

arbetstid. En väldigt lönsam investering för dig 

med mycket gängning på verkstan. 

Powertools tryckluftsverktyg – består av 

kvalitetsverktyg för industriell produktion i högsta 

klass, samt för service och underhåll där du 

behöver kunna lita på dina verktyg i produktionen. 

Titta även på vår web shop 

med riktigt bra priser på 

demoverktyg och hyllvärmare.  

Passa på och köp 

industriverktyg till kraftigt 

rabatterade priser. 

 

 

Tryckluft • Hydraulik 

Innovativa verktyg för industrin 

ger effektivitet, kraft & precision 

http://www.powertools.se/segdragande-verktyg/
http://www.powertools.se/hydraulik/
http://www.powertools.se/gangarmar/
http://www.powertools.se/tryckluftsverktyg/
http://shop.powertools.se/

