
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verktygsservicekampanj 1:a juni – 31:a augusti! 

Säkerställ att era produktionsverktyg är i gott skick och kalibrerade efter semestern. 

 Powertools har öppet hela sommaren för er skull, vi jobbar med era verktyg medan er 

produktion går på halvfart. 

Skicka dina verktyg till oss: 

Powertools Sweden AB, Kvartsgatan 10, 749 40 ENKÖPING 

Kom ihåg orderreferens och returadress 



 

 

 

 

Sommarerbjudande CDD458 

För alla tappra semesterarbetare erbjuder vi nu en mycket bra reversibel borrmaskin till kampanjpris 

Marknadspris för motsvarande borrmaskin (ST-C112C) 3250 kr 

CDD458 Nu endast 1495 kr! 
 

• 13 mm snabbchuck 

• 750 rpm tomgångsvarvtal 

• 9 Nm moment  

• Patenterad stark motor 

• Kompositmaterial för lätt maskin med greppvänlig ergonomi 

• Reversibel (går att använda för skruvdragning) 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Powertools priser är exklusive moms och frakt 

 

 

 



 

 

Ett serviceavtal med Powertools ger dig effektivitet, kraft och precision! 

När du tecknar serviceavtal med oss innan 31:e augusti får du 20 % rabatt på timpriset vid första 

servicen. Vill du inte teckna avtalet nu har vi ändå öppet för service hela sommaren. Serviceavtalen blir 

individuella och beroende på dina verktyg, allt för att du skall få maximal servicenivå till rätt pris. 

  

 

Tryckluft • Hydraulik 

Innovativa verktyg för industrin 

ger effektivitet, kraft & precision 

 

 

Effektivitet Genom ökad tydlighet i 

ditt företag vart verktygen skall 

skickas och när det skall ske ökar din 

interna effektivitet. 

Du spar tid i dina interna processer! 

 

Kraft Du får musklerna som innebär 

förtur på vår verkstad. Minimal 

stilleståndstid på dina villkor, varför 

inte nu i sommar, eller under 

juluppehållet? 

Mycket pengar att spara till andra 

effektiviseringar! 

 

Precision Genom förebyggande 

underhåll håller du dina verktyg 100% 

funktionsdugliga och kalibrerade för 

önskad precision. 

Maximera din produktivitet! 



 

 

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/

