
Om vi för ett ögonblick tänker oss att momentdra-
garen är handen som utför arbetet – då är pumpen 
hjärtat. Precisionen och kraften säkras via dessa 
robusta kraftpaket som finns i både luftdrivna och 
elektriska varianter. Den kalibrerade manometern 
ställs	 enkelt	 in	 så	 att	 du	 får	 exakt	 rätt	 moment	
varje gång. Reglagen är ergonomiska och lätta att 
hantera. Detta är högpresterande pumpar som är 
säkra, tysta och uthålliga.

Alla våra elpumpar drivs av kraftfulla permanent-
magnetmotorer som klarar att starta även under 
fullt	tryck	i	systemet.	Pumpmodellen	EP-1000	kla-
rar de mest krävande operationerna med de största 
hydrauldragarna, även med QuadraTorc-systemet 
(se	sid	12).

EP-500 är mest lämpad för de mindre dragarna. 
Den klarar även större, men då med lite lägre has-
tighet.

EP 1000 används då högre hastighet önskas på åt-
dragningen.

SV 1000	 (Super	Velocity)	pumpen	introduceras	nu	

i Sverige; den perfekta lösningen om kraven på pro-
duktivitet är höga. Den bygger på den popuära
EP	1000 pumpen men vi har utvecklat den ett steg 
längre. Ställ bara in önskat värde på pumpen, sätt på 
verktyget på förbandet och tryck på knappen. Pum-
pen kommer nu att leverera olja tills verktyget dragit 
muttern ned till ytan. Sedan går du över till manuellt 
läge och drar till rätt moment. Du spar massor av tid 
och	 ett	 extra	 verktyg	 för	 att	 transportera	muttern	
med.

AP-1000 har prestanda och funktioner som de större 
elpumparna men med tryckluftsmotor. Dessa slit-
vargar är anpassade för de svåraste förhållanden, 
med stora belastningar under lång tid. De är som 
standard försedda med dimsmörjare och en skyd-
dande	bur.	AP-1000-Q	är	som	standard	förberedd	för	
Quadra-Torc.

 • El- respektive tryckluftsdrivna modeller
• Klarar att starta under fullt tryck
• Kalibrerad manometer
• Flera modeller är förberedda för 
 QuadraTorc

Pumpar
Högpresterare att lita på

Pumpar

Alla	pumpleveranser	inkluderar4,5	m	dubbelslang	och	snabbkopplingar.

EP 500 EP 1000

AP 1000 

Pumpar

Önskar	du	mer	information	om	våra	pumpar?	Vi	hjälper	dig	gärna	vidare.	Kontakta	någon	av	våra	säljare,	så	får	du	råd	och	stöd.
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Artikel Nr Tankvolym Fjärrkontroll Flöde
lågtryck

Flöde 
högtryck

Längd Bredd Höjd Vikt

liter liter/min liter/min A B C Kg

EP-500 3,8 ja 9,1 0,75 333 208 483 23,0

EP-1000 5,7 ja 9,4 0,9 385 222 483 29,0

EP-1000-Q 9,5 ja 9,4 0,9 431 248 483 30,0

AP-1000 7,6 ja 12 0,9 310 310 460 33,0

AP-1000-P 9,5 ja 11 1 360 241 415 33,0

SV-1000 5,7 ja 9,5 0,9 430 222 460 30,0 
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