
 
 

 

Powertools säljer service- och underhållsverktyg för alla behov.  
Slående tryckluftsdrivna mutterdragare (mutterknackare) från Fuji, IR eller Sumake är mycket effektiva då du ska 

lossa ett förband, men ska du dra åt måste det till något annat om det är noggrant. En tryckluftsdriven 
mutterdragare, oavsett fabrikat, har ca +/- 40% noggrannhet. Det duger oftast inte, om man inte efterdrar med en 
momentnyckel. För att slippa detta har vi en HYDRAULISKT slående mutterdragare – CAP K-serie - med en 
repeternoggrannhet på 7-10%. 

CAP K-serien finns med moment från 250 Nm ända upp till 16.000 Nm och med flera varianter på kraftpaket. 

Idealiskt för krossverk, tung service och hjulbyten på entreprenadfordon etc, då de går att få med förlängd 
fyrkantstapp (K200L, K350L och K560L) för åtkomst i fälgar och andra trånga utrymmen.  Tomgångsvarvtalet är ca 
1500 rpm för dessa verktyg. Snabbare precisionsverktyg går inte att hitta! Prisexempel, CAP K200L (3500 Nm, 
förlängt städ) med 230V, eller 400V, kraftpaket: 

Ordinarie paketpris efter nyår 69.995, nu 62.995! 

 

 

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. 

  

https://www.powertools.se/segdragande-momentverktyg/hydrauliska-momentdragare/cap-hydraulisk-mutterdragare/


 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10-15% precision och stor 

smidighet vid monteringen. Detta är steget mellan slående 

mutterdragare och segdragande verktyg. Verktygen är 

mycket kompakta och snabba. Du får en snabb åtdragning 

med ok precision och en tyst och vibrationsfri arbetsmiljö.  

modell Moment 
[Nm] 

varvtal normalt kampanj 

FL-9-3 52–96 5000 rpm 17 995  13 995  

FL-11-3 80–136 5000 rpm 18 995  14 995  

FL-13-3 120–172 3800 rpm 19 995  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. 

Kontakta oss för mer information! 

W1200, eller W2300 är lösningen på 
många serviceproblem. En 
induktionsvärmare är ett mycket bra 
alternativ till överstarka slående 
mutterdragare, dyrare segdragande 
verktyg eller platskrävande 
mutterspräckare vid lossning av 
fastrostade muttrar. Induktionsvärmare 
W1200 levereras i en väska med slingor 
för M8, M10, M12, M16, M20, M24, 
M30 och en flexibel slinga. Ord pris 12 
495, nu 11 495 kr!  
Nu lanseras storebror W2300 med 
nästan dubbla effekten, fortfarande 
med en 230V 10 A säkring!  
Ordinarie pris är 16 495 inklusive väska 

och tre slingor för M20, M24, M30 och 

en flexibel 2 meters flexibel slinga. Nu 

endast 15 495 kr! 

 

PPK4 4 tons tryckcylinder, spridare, 

pump och 13 tillbehör i praktisk väska  

Ord pris 4 995, nu 3 495 kr! 

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/
https://www.powertools.se/segdragande-momentverktyg/induktionsvarmare/
https://www.powertools.se/segdragande-momentverktyg/induktionsvarmare/


 
 

 

  

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.  

Turbinslipmaskiner Deprags turbinslipmaskiner ger de gula 

turbinsliparna en REJÄL match.  

modell effekt varvtal Storlek Vikt 

GAT 812-221BX 2,2 kW 12 000 rpm 5”  2,2 kg  

GAT818-260BX 2,6 kW 8 500 rpm 7”  2,6 kg 

GAT 823-451BX 4,5 kW 6 600 rpm 9”  4,2 kg  
  

Avvibrerade turbinslipmaskiner med enorm 

avverkningskapacitet i förhållande till sin låga vikt och 

förhållandevis låga luftförbrukning. Låg bygghöjd gör att de 

slipar även i trånga utrymmen. Tänk på att din 

tryckluftanläggning måste ha kyltork och bra filtrering då du 

använder turbinslipmaskiner. Kontakta oss för offert! 

HRV-95 och NRV-95 är marknadens mes av-

vibrerade slagg och rostrensningsverktyg. 

Med vibrationsvärden under 2,5 m/s2 kan du 

använda verktygen hela arbetsdagen 

samtidigt som du putsar och rensar 

överraskande mycket. Dessa är två av våra 

mest populära verktyg, nu erbjuder vi dem till 

10% rabatt under kampanjen. Uppge 

”Julkampanj” vid beställning så drar vi av 

rabatten! 

http://www.powertools.se/tryckluftsverktyg/slipmaskiner/
https://www.powertools.se/wp-content/uploads/2019/11/angle-grinders-deprag.pdf
https://www.powertools.se/tryckluftsverktyg/slaende-verktyg/mejselhammare/


 
 

 

 

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. Ny har vi ett paketpris tillsammans med vår mycket populära AP921 luftdrivna fotmanövrerade 

hydraulpumpen. 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!  

 

 

 

 

 

 

 

PPK10, eller PPK4 är en byggsats med många 
kombinationsmöjligheter. Med förlängarna 
och fästena kan du använda 10 tons (4 tons) 
cylindern till att rikta sneda ramverk innan du 
svetsar ihop dem, eller för att rikta 
sönderkörda fordonsdetaljer. Trycksats 

 
PPK10 10 tons tryckcylinder, spridare, pump 
och 13 tillbehör i praktisk väska  
Ord pris 6 995, nu 6 495 kr!  
 

PPK4 4 tons tryckcylinder, spridare, pump 

och 13 tillbehör i praktisk väska  

Ord pris 4 995, nu 3 495 kr! 

Tryckluftsdrivna verkstadsdomkrafter 

Praktisk design och inga lösa slangar, handtag och ventiler 
Lätt att använda med körstång, bärhandtag och manöverventil 
integrerat i en och samma funktion (bärhandtag gäller VDB25-2) 

modell kraft lyfthöjd normalt kampanj 

VDB25-2 25/10 ton 160-320 mm 24 495kr  16 995 kr 
VD50-3H 50/25/10 ton 220-560 mm 39 995 kr 24 995 kr 
HD100-1L 100 ton 435-570 mm  99 995 kr 69 995 kr 

Alla domkrafter i kampanjen drivs med 10 bar tryckluft 

http://www.powertools.se/hydraulik/cylindrar/halcylindrar/
https://static.begaspecialtools.com/images/NSHS%20302.jpg
https://static.begaspecialtools.com/images/AP%20921.jpg
https://www.powertools.se/hydraulverktyg/cylindrar/hydrauliska-trycksatser/
https://www.powertools.se/hydraulverktyg/cylindrar/hydrauliska-trycksatser/
http://www.powertools.se/hydraulverktyg/heavy-duty-verkstadsdomkrafter/


 
 

 

Marknadens bredaste sortiment av segdragande verktyg.  

Powertools representerar TorcUP, Innotorc och IR, samt vår egentillverkade JTI. Varje applikation har olika 

förutsättningar och vi på Powertools hjälper dig till bästa tänkbara verktyget för dig, vare sig du vill ha 

hydrauliska-, tryckluftsdrivna-, eldrivna- eller batteridrivna verktyg. En stor fördel framför de som bara 

rekommenderar ett märke av segdragande verktyg 

 

 

 

 

 

 

  

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! 

https://www.powertools.se/segdragande-momentverktyg
https://www.powertools.se/segdragande-momentverktyg
http://www.powertools.se/segdragande-verktyg/hydrauliska-momentdragare/jti-serien-momentdragare/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slutligen vill vi önska alla våra nuvarande och blivande 

kunder en riktigt God jul och ett Gott nytt år!  

Vi vill även tacka för att vi fått vara del av er framgång 

under 2019 och önskar dig ett lönsamt 2020!  

 

Elektriska gängarmar 

Många verkstäder har bekymmer med sin gängning, man har 

inte tillräcklig mängd gängning för att kunna investera i dyr 

gängutrustning, men ödslar mycket tid på gängning och 

avbrutna gängtappar. 

Powertools elektriska gängarmar löser detta och just nu har vi 

dessutom kampanjpris på våra populära armar! 

Prisexempel med ISO gängtappar 

modell rpm gängning Ord. pris kampanj 

SF-1000-10 1000 M2-M10 14 995 kr 13 995 kr 

SF-1000-12 600 M3-M12 14 995 kr 13 995 kr 

SF-1200-36 150 M16-M36 24 995 kr  22 995 kr 

 

  

https://www.powertools.se/gangarmar/elektriska-gangarmar/


 
 

 

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/

