
 

 

 

 

 

       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

Powertools gängarmar är ett unikt koncept som i mer än 25 år rönt framgång över 

hela världen. 

Konceptet bygger på en kombination av parallellarm, luftdriven motor och gängchuck. Gängarmarna 

är avbalanserade mot vikten av verktyget, vilket gör den fjäderlätt – dessutom tar den upp 

momentet från verktyget – och eliminerar därför risken för belastningsskador. Gängchucken är en 

specialkonstruerad gängtappshållare med inbyggd överbelastningskoppling. Den löser ut då tappen 

får för stort moment – tappen sitter i ett säkert grepp och bryts inte av.  

Operatören slipper få ont i axlar och armar och gängtapparna håller upp till tio gånger längre med 

en gängarm från Powertools jämfört med handgängning eller pelarborrmaskinsgängning. 



 

 

 

 

 

 

  

SL 1200 är vår populäraste arm, den är speciellt 
lämpad för arbeten på begränsade 
ytor. Den unika designen gör att du kan gänga ända in 
emot fästpunkten för armen. Tack vare en enkelt 
justerbar luftcylinder blir rörelsen mjuk och exakt. 
Gängmotorn hänger viktlös över hålet du skall gänga, 
är uppstyrd i lodlinjen och tappen drar ner maskinen i 
hålet när den gängar. Detta innebär att det inte blir 
några sidokrafter på gängtappen och du får en 
MYCKET lång livslängd på dina gängtappar. 
Reverseringen sker enkelt med samma hand som du 
sköter pådraget. SL1200 kommer med en 400 
varvsmotor för upp till M16 hål eller en 850 varvs 
motor för upp till M12 hål.  

Normalpris från 24.995, nu från 21.495! 

Ur en ergonomisk synvinkel är det stora 
vinster med gängarmar.  
En sjukskrivning pga. arbetsskador i armar 
och axlar kostar din personal stort lidande, 
och företaget stora pengar. Gängarmarna 
tar upp vikt, vibrationer och moment 
vilket ger en mycket skonsam arbetsmiljö. 
Gängarmarna gör gängmotorn näst intill 
viktlös och är därför mycket skonsam för 
kroppen. Alla modeller är utformade för 
såväl höger- som vänsterhandsfattning 
och har en underbart 
mjuk känsla, helt utan påfrestande 
rörelser för handleder och axlar. 
 
Våra unika gängtappshållare 
effektiviserar er produktion ännu mer. 
Gängtappshållarna passar ett stort antal 
gängtappar och väljer både metriska, UN, 
whitworth och rörgängtappar. Oavsett om 
det är DIN eller ISO standard. Finns i SPV 
och i Biltz utförande  



 

 

 

 

 

 

  

xgfu SL Junior är en annan av våra storsäljande 

gängarmsmodeller. 

Juniorarmen är helt annorlunda i sin uppbyggnad, 
den har en flytande konstruktion med flera styva 
leder. Den tar fortfarande upp vikt, moment och 
vibrationer som SL1200 armen. En stor skillnad är 
att den inte kan jobba intill sin egen infästning. 
Men å andra sidan kan den arbete högt över, och 
långt under, infästningen. Din gängningssituation 
avgör vad som är rätt för dig. SL Junior kommer 
med en 400 varvsmotor för upp till M16 hål eller 
en 850 varvs motor för upp till M12 hål.  
 

Normalpris från 28.495, nu från 25.495! 
 

Mer än bara gängning. 

Ergonomifördelarna med armarna gäller förstås även om man inte gängar. Vi har många exempel på 

kunder som brotschar, fräser, klipper, nitar, momentdrar och en mängd andra operationer med 

verktyg fastsatta i SL armarna. Alltid då du har behov att hålla ett verktyg som ger ifrån sig 

vibrationer, reaktionsmoment eller bara väger för mycket har du stor glädje av våra armar. Kontakta 

oss så löser vi dina utmaningar på verkstan. Din personal och dina axlar kommer tacka dig!  



 

 

  

Vår kvalitetspartner Fiam har tagit fram en serie balansarmar som lämpar sig mycket väl för viktupptagning, 

momentupptagning och vibrationsupptagning. En riktig arbetsplatsförbättrare som räddar axlar och armar och 

kan förhindra sjukskrivningar! 

Flera olika modeller finns beroende på din arbetsplatsutformning.  

Teleskoperande magnesiumarmar slår billiga kolfiberamar med hästlängder. Tillverkningsprecisionen gör att 

rörelsen blir lika mjuk som utan armen – men utan vikt och moment för personalen. Större och tyngre verktyg 

bör kombineras med balansblock. 

Magnesiumet har ytterligare en fördel – eftersom materialet leder ström lämpar sig dessa armar utmärkt för 

ESD klassade, eller ATEX klassade, utrymmen! 

Cartesiska armar med 

teleskopfunktion eller 

vinkelfunktion, är robustare 

och har mjukare rörelser än 

kopiorna från fjärran östern. 

Kvalitet lönar sig ALLTID i 

längden! 

Båda typer av ergonomiarmar 

från Fiam går att kombinera 

med ett positioneringssystem 

som gör att du kan förhindra 

att fel moment kan dras på 

skruvarna, eller säkerställa att 

skruvarna dras i rätt ordning. 

Ovärderligt om kraven är höga! 

 



 

 

 

 

  

Gängar du större hål än M16 erbjuder vi våra SL Main och SL Multi armar, storebröderna till SL 1200 och SL 

Junior. Givetvis går det att sätta mindre motorer i dessa armar men tanken är att det är stora långsamtgående 

gängmotorer som används i dessa armar, för gängning från M16 till M24 – eller M27 beroende på motorval. 

Dessa armar har samma konstruktion som till SL 1200 och SL Junior, men är väsentligt styvare. Kontakta oss 

för priser och val av motorer och tillbehör!  

Elektriska gängarmar 

För dig som inte gängar hela tiden har vi tagit upp agenturen 

för Sanford elektriska gängarmar. Dessa armar har en en 

vridled som standard så att du alltid kan gänga hål i alla 

riktningar. Det sitter även en touchscreen som standard som 

gör att du kan programmera den att gänga ett hål från start 

till stopp. Har du två armar kan du få en ENORM effektivitet 

på detta sätt.  

Armarna finns för gängning från M2 till M42 i sex olika 

storlekar. Bordet på bilden ingår ej, men kan köpas till för 

endast 9.995 kr. 

Gängarmarna säljs med ett kit om ett antal gängchuckar och 

kostar från 14.995 normalt, 10% rabatt under 

sommarkampanjen. Passa på och utrusta din verkstad med en 

gängarm, det har aldrig varit billigare att få rationell gängning 

på ett så ergonomiskt, effektivt och tidsbesparande sätt. 



 

 

 

 

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/

