
Hydrauliske presser
Spesial- og standardløsninger
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Enerpac hydrauliske presser

Enerpac hydrauliske presser finnes i en 
rekke forskjellige utførelser og størrelser. 
Presserammene er utformet for maksimal 
styrke og holdbarhet. Sterke rammer og kraftig 
høytrykkshydraulikk sørger for pålitelig drift 
innenfor mange bruksområder – år etter år.

Enerpac presser finnes som benkpresser, 
C-tvinger, C-presser, verkstedpresser og 
rullerammepresser.

Sikkerhet

Bruk alltid personlig verneutstyr ved arbeid 
med høytrykkshydraulikk.

Ekstra sikkerhetsutstyr

For å beskytte mot uforutsette hendelser 
under drift, tilbyr vi sikkerhetskasser 
og rammer. Da de er utformet med 
polykarbonatglass i en aluminiumramme, 
gir de maksimal sikkerhet og visibilitet. 
Våre elektriske hydraulikkpumper kan 
kombineres med tohånds betjeningsposter og 
adgangsdører med sikkerhetsbryter.

Spesiallagede presser

Som markedsleder innen høytrykkshydraulikk, 
tilbyr Enerpac i tillegg til et bredt spekter 
av standardpresser, også spesialtilpassede 
løsninger. Uansett om behovet er større 
slaglengde, bredere ramme eller helt ny 
utforming, har vår spesialproduktgruppe 
mange års erfaring fra nær sagt alle slags 
bransjer.

M007 

Opaque eye 
protection must be 

worn

M008 

Wear safety
footwear

M009 

Wear protective 
gloves 

M010 

Wear protective 
clothing

M001 

General mandatory
action sign

M002 

Refer to instruction 
manual/booklet

M003 

Wear ear protection 

M004 

Wear eye protection

M011 

Wash your hands

M012 

Use handrail 

M013 

Wear a face shield 

M014 

Wear head 
protection 

M015 

Wear high-visibility
clothing

M007 

Opaque eye 
protection must be 

worn

M008 

Wear safety
footwear

M009 

Wear protective 
gloves 

M010 

Wear protective 
clothing

M001 

General mandatory
action sign

M002 

Refer to instruction 
manual/booklet

M003 

Wear ear protection 

M004 

Wear eye protection

M011 

Wash your hands

M012 

Use handrail 

M013 

Wear a face shield 

M014 

Wear head 
protection 

M015 

Wear high-visibility
clothing

M007 

Opaque eye 
protection must be 

worn

M008 

Wear safety
footwear

 
M009 

Wear protective 
gloves 

M010 

Wear protective 
clothing

M001 

General mandatory
action sign

M002 

Refer to instruction 
manual/booklet

M003 

Wear ear protection 

M004 

Wear eye protection

M011 

Wash your hands

M012 

Use handrail 

M013 

Wear a face shield 

M014 

Wear head 
protection 

M015 

Wear high-visibility
clothing



3www.hed.no  Hillevåg Elektro-Diesel AS, Stavanger  Tlf.: 51 81 50 00

Presser

Kapasitet tonn (kN) Pressetype Serie Side

10
(101)

A-serien, C-tvinger og 
C-presser

VLP-serien, benkpresser
A, VLP 4 - 5

25 - 75
(232 - 718)

XLP-serien, verkstedpresser XLP 6 - 7

100 - 200
(989 - 1995)

VLP-serien, verkstedpresser VLP 8 - 9

50 - 200
(498 - 1995)

BPR-serien, rullerammepresser BPR 10 - 11

25 - 200
(232 - 1995)

Sikkerhetstilbehør for presser VLP, XLP 12 - 15

10 - 200
(101 - 1995)

Spesialpresser 16 - 23

Hydraulikkpresseoversikt

For å oppfylle CE-reglene, må enkelte 
presser utstyres med spesifikke 
sikkerhetskomponenter. Dette kan være 
fjærsentrerte ventiler, to-håndsbetjening 
og annet.

Enerpacs standard universalpresser 
leveres uten vernedeksel og har en 
stempelstanghastighet på under  
10 mm/sek. Bruksmåten kan imidlertid 
nødvendiggjøre tiltak for å redusere faren 
for personskade hos brukerne og andre 
ansatte. Risiko kan fjernes eller minskes 
gjennom tilstrekkelig sikring og opplæring, 
samt ved at det foretas en risikovurdering.

Du - ikke Enerpac - har ansvare for helse 
og sikkerhet på arbeidsplassen din.

Søk råd om disse spørsmålene hos de 
relevante lokale mydighetene. Kontakt 
Enerpac for informasjon om tilbehør som 
kan gjøre det enklere å oppfylle kravene 
i EUs maskindirektiv eller europeisk 
lovgivning.

VIKTIG!

Verkstedpressenes rammer er kun konstruert for pressing, ikke for 
trekking. Kontakt Enerpac hvis arbeidsoppgavene dine krever trekking.

▼  RegiSteR
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▼  VLP-106

C-tvinger og benkpresser

• C-tvinge:
Fungerer i alle posisjoner

• C-presse:
Festehull på føtter for horisontal og vertikal plassering

• Benkmontert	presse:
10 tonns presseramme inklusive hånd- eller luftdrevet
hydraulikkpumpe.

▼  A-205, A-210, A-220

Standard 
verkstedsverktøyer

▼  A-220, A-330 og A-310

▼  A-310, A-330 ▼  VLP106

▼  VLP-106P142
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Presseserie C-tvinge* C-presse* Benk

Kapasitet tonn (kN) 5 (45) 10 (101) 20 (178) 10 (101) 30 (295) 10 (101)

Modellnummer A-205 A-210 A-220 A-310 A-330 - -

Håndpumpe - - - - - VLP-106P142 -

Luftpumpe - - - - - - VLP-106PAT1

Sylindertype (RC-serien)* 5 tonn 10 tonn 25 tonn** 10 tonn RC-308 - -

Slaglengde på sylinder (mm) - - - - - 156 156

Vertikal lysåpning, min. 165 228 305 227 260 430 430

Horisontal lysåpning, maks. - - - - - 435 435

Pressebordets bredde 51 57 70 135 178 240 240

A 291 406 540 414 557 110 110

B 203 283 346 281 353 80 80

C 165 228 305 230 260 - -

D 95 152 152 152 152 - -

E - - - - - 435 435

F 1 ½”-16 uns 2 ¼”-14 uns 3 ⁵⁄₁₆” - 12 uns 2 ¼”-14 uns 3 ⁵∕₁₆”- 12 uns - -

G 26 26 26 63 63 542 542

H 51 76 95 122 140 620 620

J 66 64 70 19 25 748 748

K 25 41 44 97 165 430 430

L - - - 175 203 - -

M - - - 65 67 - -

N - - - 54 98 80 80

O - - - 219 276 - -

Vekt (kg): 7 17 38 27 86 49 54

C-tvinger og benkpresser

▼  DimensjonstaBell	for	pressene	i	a-	og	Vlp-serien

VB-10 V-blokker (tilbehør) 
For enklere posisjonering av 
rør og stenger, eller plassert 
opp-ned som et praktisk 
arbeidsbord. Passer nøyaktig 
til pressens arbeidsbord. 
Alle modeller leveres med to 
V-blokker.

Hydrauliske pumper
Pumper for C-tvinger og 
C-presser må bestilles separat.

* Anbefalt sylinder må bestilles separat.
** Må være begrenset til 20 tonn.
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XLP-serien, hydrauliske verkstedpresser

• sideveis	sylinderbevegelse

• Vinsj	for	enkel	justering av pressebordets høyde

• Åpen	ramme	(Xlp-50	og	Xlp-75)

• elektriske	pumper	med	manuell	eller	fjernbetjent
ventilbetjening

▼  XLP-25

Standard 
verkstedsverktøyer

Vinsj 

Pressene i XLP-serien har bevegelig 
øvre og nedre pressebord med 
selvbremsende vinsj.

Pressesett *

50- og 75-tonns presser leveres 
standard i et umontert sett, og 
inneholder en hel presseramme, 
vinsj, sylinder, pumpe med 

manometer, kuplinger og slange.

Enkel forflytning med 
gaffeltruck

Utsparingen i den nedre delen av 
på rammen på XLP-seriens 50- og 
70-tonns presser gjør det enkelt å 

flytte dem med gaffeltruck.

▼  XLP-75 - 25 tonn

▼  XLP-50 -XLP-75

* XLP-seriens 50- og 75-tonns presser kan 
bestilles som fabrikksmontert presseramme.  
Føy en “M” til presse-modellnummeret.  
For eksempel: XLP-506XA12G-M.
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Presseserie Slaglengde på sylinder XLP-25 XLP-50 XLP-75

Kapasitet tonn (kN) 25 (232) 50 (498) 75 (718)

Håndpumpe 156 XLP-256P392 XLP-506P802 -

Luftpumpe 156 XLP-256XA11G XLP-506XA12G XLP-756XA12G

Elektrisk pumpe
156 - XLP-506ZES -

334 - XLP-5013ZES -

Vertikal lysåpning - 370 - 858 210 - 940 210 - 940

Horisontal lysåpning - 510 990 990

Bredde på pressebord - 140 240 330

A - 260 310 420

B - 140 240 330

C - 610 - -

D - 32 32 40

E - 510 990 990

F - 630 1190 1240

G - 700 1390 1430

H - 1622 1995 1995

J - 1740 - -

K - 370 - 858 210 - 940 210 - 940

M - 140 - 323 - -

N - 210 540 540

O - 1070 - -

P - 122 150 150

Vekt (kg): - 170 700 900

Til bruk sammen med 
presse (tonn)

V-blokker (sett) 
Modellnummer

25 VB-25

50 VB-501

75 VB-101

XLP-serien, hydrauliske verkstedpresser

▼  DimensjonstaBell	for	rullerammepresser	(i	mm)

V-blokker (ekstra tilbehør)
For enklere posisjonering av rør og 
stenger, eller opp-ned som praktisk 
arbeidsbord. Passer nøyaktig til 
pressens arbeidsbord. Alle modeller 
leveres med to V-blokker.



8

Elektriske pumper

De elektriske pumpene 
på 700 bar i ZE-serien 
har kabelfjernkontroll for 

maksimal fleksibilitet ved betjening av 
pressesylinderen.

Hydrajust
Gir enkel justering av 
lysåpningen ved å heve 
pressebordet opp eller ned
 For presser med 
dobbeltvirkende sylinder.

100 og 200 tonns hydrauliske verkstedpresser

• Åpen	ramme

• pumpemontert	manometer	for	optimal	sikkerhet

• Dreibart	pumpebord	for	optimal	fleksibilitet

• "Hydrajust"	for	posisjonering	av	nedre	pressebord

• elektriske	pumper	med	ventilfjernbetjening

▼  VLP-100

VLP-serien, 
presser

▼  VLP-100 eLLeR 200

▼  VLP-200
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Presseserie VLP-100 VLP-200

Kapasitet tonn (kN) 100 (989) 200 (1995)

Slaglengde på sylinder 168 330 330

Modellnummer VLP-1006ZES VLP-10013ZES VLP-20013ZES

Vertikal lysåpning 239 - 989 239 - 989 377 - 1340

Horisontal lysåpning 990 990 1220

Bredde på pressebord 340 340 553

A 400 400 553

B 340 340 233

C 560 560 560

D 40 40 76

E 990 990 1220

F 1240 1240 1620

G 1400 1400 1740

H 1879 1879 2285

J 1885 2050 2370

K 239 239 377

M 425 425 425

N 540 540 453

O 1290 1290 1415

P 150 150 254

Vekt (kg): 970 993 1992

Til bruk sammen med 
presse (tonn)

V-blokker (sett) 
Modellnummer

100 VB-101

200 A-200

100 og 200 tonns hydrauliske verkstedpresser

▼   DimensjonstaBell	for	rullerammepresser	(i	mm)

V-blokker*
For enklere plassering av rør og 
stenger, eller opp-ned som praktisk 
arbeidsbord. Passer nøyaktig til 
pressens arbeidsbord. Alle modeller 
leveres med to V-blokker.

* Bestilles separat.
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50,	100	og	200	tonns	rullerammepresser

• sideveis	sylinderbevegelse

• tunge	gjenstander	kan	lett	lastes	på	nedre	pressebord	med
traverskran;	rammen	ruller	lett	på	fire	rullelagre	i	stål

• Hydra-lift	for	enkel	bevegelse	av	øvre	pressebord

• elektrisk	pumpe	med	lavspent	kabelfjernkontroll

▼  Bpr

BPR-serien
Presser

Hydra-Lift

 Tillater, enkel, problemfri 
justering av lysåpning på 
øvre pressebord. Standard 
på alle rullerammepresser.

Sylinderjustering 

Standard rullehodedesign 
tillater horisontal sideveis 
sylinderposisjonering.

▼  Bpr-5075
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Modellnummer BPR-5075 BPR-10075 BPR-20075

Kapasitet tonn (kN) 50 (498) 100 (933) 200 (1995)

Slaglengde på sylinder (mm) 334 333 330

Elektrisk pumpe ZE5420SW-S ZE3420SW ZE4420SW

Vertikal lysåpning 152 159 279

Horisontal lysåpning 942 1048 1295

Pressebordets bredde 730 889 1219

A 152 - 942 159 - 1048 279 - 1295

B 526 673 984

C 971 965 933

D 264 222 254

E 730 889 1219

F 933 1143 1626

G 127 146 232

H 1420 1605 2150

J 1626 1676 2197

K 203 203 203

L 270 270 381

M 762 813 915

N 2870 3021 3200

Vekt (kg): 917 1767 4168

Pressekapasitet 
(tonn)

Manometer 
modellnummer

Adapter 
modellnummer

50 GF-50B GA-2

100 GF-871B GA-3

200 GF-200B GA-3

50,	100	og	200	tonns	rullerammepresser

▼  DimensjonstaBell	for	rullerammepresser	(i	mm)

Manometre
Alle pressemodellene har 
et trykk-/kraftmåler og 
manometeradapter som 
passer til pressens kapasitet: 
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VIKTIG! 

Kun tilgjengelig for 
fabrikkmonterte presserammer (se 
note på side 6). 

For andre pressestørrelser henviser 
vi til kundeservice.

Alternativer
Sikkerhetsbryter til dør og/
eller 2-hånds betjening

ekstra sikkerhetsutstyr

• sikkerhetskasse	med	aluminiumramme	og
polykarbonatglass	for	ekstra	brukerbeskyttelse

• front-	og	(som	tilvalg)	bakdør	for	enkel	tilgang
til pressebord

▼  Xlp-serien,	Dørtype	(front-	og/eller	BakDør)

Sikkerheten først
▼  sikkerHetskasse	for	Xlp25,	50	og	75	seriene

15Side:
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B

C

D

C

D

A

AB

B

C

D

C

D

A

AB

Presseserie XLP25 XLP50 XLP75

Modellnummer

Frontdør XLP25SC1 XLP50SC1 XLP75SC1

F- og B-dør XLP25SC2 XLP50SC2 XLP75SC2

Dimensjoner (mm)

A 560 700 700

B 690 1250 1300

C 1000 1000 1000

D 460 540 540

XLP 25 tonn

XLP 50 - 75 tonn

sikkerhetstilbehør	for	presser
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1300

1900

800

Bestill modellnummer: XLP-SS1

sikkerhetstilbehør	for	presser

• sikkerhetsskjermen	tillater	allsidig	bruk	og	gir	beskyttelse
under pressing

• låsbare	hjul	for	enkel	posisjonering

▼  dimenSjoneR

Universal 
sikkerhetsskjerm

▼  sikkerHetsskjermen	kan	plasseres	fritt	foran	enHVer	presse



15www.hed.no  Hillevåg Elektro-Diesel AS, Stavanger  Tlf.: 51 81 50 00

tilbehør til presser

Fotpumpe i XA-serien

XLP-presse med luftdrevet fotpumpe fra XA-serien: ingen grunn til å løfte foten helt 
opp – hvil kroppsvekten på hælen, slik at du får en stabil arbeidsstilling uten å bruke 
hendene til betjening.

Hydrauliske pumper
Enerpac har et stort utvalg av hånd-, luft- eller elektrisk drevne pumper til 
drift av hydrauliske presser, og alt avhengig av kundens behov for hastighet 
og kraft, kan vi tilby pumper med et bredt spekter av strømmer og trykk.

Sikkerhetsbryter til dør
I kombinasjon med elektriske pumper, kan Enerpac tilby dørbrytere til 
sikkerhetskasser: dette hindrer at pressen settes i drift når sikkerhetsdøren 
er åpen.

Tohånds betjening
I kombinasjon med de elektriske pumper, kan Enerpac tilby tohånds 
kontrollenheter for ekstra brukersikkerhet. 

Manometre
Der pressenes hydraulikksylindre genererer store krefter, er det svært viktig 
å vite hvor store. En hydraulisk måler montert direkte i linjen er ditt “vindu inn 
i systemet”. Enerpac har et bredt spekter av hydrauliske målere med visning 
av trykk og/eller kraft.
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Spesiallagede presser

Helautomatisk, PLC-styrt 1800-tonns 
presisjonspresse

Presse- og oppvarmingssyklusen under 
fremstillingen av magnetiske akseleratorspoler 
krever stor kraft og nøyaktighet for å sikre 
absolutt toppkvalitet.

Enerpac ble bedt om å delta i utformingen av 
en svært nøyaktig produksjonspresse. Både 
presskraften og temperaturen på spolene 
overvåkes av en PLC-styring under pressingen.

PLC-styrt 1800-tonns 
presisjonspresse

Spesiallagede presser
I tillegg til Enerpacs brede spekter 

av verkstedpresser, kan vi foreta 

spesialtilpasninger. 

Mange kunder har spesifikke krav, og 

derfor tilbyr vi nøkkelferdig prosjektstyring, 

inklusive design, tekniske løsninger og 

produksjon. Som den markedslederen 

vi er, lytter vi til kundene våre. Vår 

verdensomspennende erfaring gjør at 

vi kan tilby de beste løsningene - særlig 

når det ikke kan gås på kompromiss med 

sikkerheten.

Under finner du et utvalg av våre 

tilpasningsprosjekter for presser. 

Eksemplene spenner fra små C-presser for 

lagerbytter til 1000 tonns presserammer til 

testing av ventiler til olje- og gassektoren.

Har du behov for en spesialtilpasset presse, 

bør du snakke med Enerpac først.
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Horisontal presse for vedlikehold 
av tog

Denne horisontale pressen fra Enerpac gir 
enkel tilgang for inn- og utmating. Lysåpningen 
kan justeres ved å bevege pressebordet i hele 
presselengden, mens åpningen i det bevegelige 
pressebordets adapterplate kan justeres for ulike 
akslingsdiametere.

Den dobbeltvirkende sylinderen utnytter fullt ut at 
både skyve- og trekkraften kontrolleres.

Horisontal 250-tonns 
presse for vedlikehold 
av tog

Spesiallagede presser

Presisjonskragepresse

For produksjon av akseleratorspoler må 
metallplater presses i en spesiell form og 
størrelse. Sluttproduktet av denne pressingen 
er en sylinderformet krage med en svært solid 
struktur, spesifikk form og en streng toleranse for 
rundhet og konsentrisitet.

600-tonns pressen bestod av to atskilte 
hydrauliske systemer. Det første systemet hadde 
åtte 25-tonns sylindere, som satte platene på 
plass. Det andre systemet hadde åtte 75-tonns 
sylindere, som presset platene i riktig form.

600-tonns 
presisjonskragepresse



18

Verkstedpresse for  
vedlikeholdsarbeider

Denne C-formede verkstedpressen er utformet 
for å gi tilgang til innmating av arbeidsstykker fra 
tre sider, samtidig med at det faste arbeidsbordet 
har t-spor for montering av verktøy. Trykk 
og kraft kan sjekkes med måleren i det øvre 
pressebordet. Aktivering av sylindrene kan kun 
gjøres ved å bruke begge hendene til å trykke på 
sikkerhetskontrollenheten.

En ny Enerpac-bruker som er fornøyd med 
langvarig, sikker og problemfri bruk av våre 
hydraulikksystemdesign.

50-tonns 
verkstedpresse for 
vedlikeholdsarbeider

Verkstedpresse for et stort antall 
utstansinger

Denne pressen fra Enerpac er laget for ulike 
former for utstansing av hull. Arbeidsbord med 
t-spor og gjenget sideklakk muliggjør raske 
verktøysskift. Stempellager og styring sikret at 
stålplatene stanses innenfor små toleranser. 
Det tohånds kontrollsystemet hindrer utilsiktet 
hydraulikkaktivering. 

Resultatet er rask stansing med små toleranser. 
Et nytt eksempel på hvordan Enerpac system 
design gir sikre løsninger som sparer kostnader 
og arbeid.

50-tonns 
verkstedpresse for et 
stort antall utstansinger

Spesiallagede presser
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200-tonns rullerammepresse

Et større produksjonsanlegg innenfor  
kjemisk industri ble utstyrt med denne  
200-tonns rullerammepressen med vertikalt 
glidende sikkerhetskasse. Pressen brukes til 
vedlikeholdsjobber, som bytting av motor og 
akslingslagre.

200-tonns 
rullerammepresse

Spesiallagede presser

Dyptrekkspresse med 
tohåndsbetjening

For en produsent i hvitvarebransjen, spesialbygde 
vi en 200 tonns dyptrekkspresse med pumpe 
med høy kapasitet, sikkerhetsdør i metall og 
tohånds betjeningsbord.

200-tonns 
dyptrekkspresse med 
tohåndsbetjening
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50-tonns presse for kvalifikasjonstest  
av sveisere 

Som en del av kvalifikasjonstester av sveisere, 
plasseres sveiseprøver i pressen. Det tilføres 
kraft helt til sveisesømmen ødelegges. Anvendt 
trykk/kraft er en indikasjon på om sveisen var 
sterk nok.  Kasse av aluminium med polykarbonat 
glass gir ekstra sikkerhet til brukeren som følger 
med på testen. 

50-tonns presse for 
kvalifikasjonstest av 
sveisere

550-tonns produksjonspresse

For et av verdens ledende bilselskaper, laget vi en 
spesialtilpasset presse for montering av drivverk.

Denne halvautomatiske 550-tonns pressen 
har en lysåpning på 620 mm og en 
sylinderslaglengde på 160 mm.

Matebord på for og bakside gjør det enkelt å laste 
deler med en maksimal bredde på 500 mm.

Glidedørene av stål tilfører denne 
produksjonspressen maksimal sikkerhet.

550-tonns 
produksjonspresse

Spesiallagede presser
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1000-tonns presseramme for testing 
av hydraulikksylindere

Enerpacs servicesentre bruker en statisk 
presseramme med lysåpning på 900 x 600 mm 
til reparasjoner, montering og testing av høy 
tonnasjesylindere.

1000-tonns 
presseramme 
for testing av 
hydraulikksylindere

Spesiallagede presser

Presse for montering av 

fjærbelastede sylindere

Høykapasitets fjærbelastede sylindere til 
offshore-bruk må monteres og testes. En 
spesiell 100-tonns rullerammepresse med lang 
slaglengde er konstruert.

Alle bevegelser styres og monitoreres av en  
PLC-styrt kabelfjernkontroll.

100-tonns presse 
for montering av 
fjærbelastede sylindere
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Presisjonskragepresse

Spesiell C-presse med hydraulikksylindre som er 
montert vertikalt og horisontalt på pressen for å 
presse tyngre fjærer på plass.

Tung fjærmontasje 
for opphenget til 
jernbanevogner

Helautomatisk, PLC-styrt 1800-tonns 
presisjonspresse

Enerpac spesialpressesystem for å presse hjul 
på akslinger, og testing av påpressingen av 
hjulfestene. En perfekt forening av hydraulikk og 
elektronikk som gir en sertifisert prosess som er 
lett å kontrollere.

Sertifisert 
sikkerhetspresse 
for testing av 
jernbanehjulfester

Spesiallagede presser
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Spesialtilpasset 200-tonns presse for 
renovering av girkasser 

Til overhalingsavdelingen hos en global leder 
innen gruve- og anleggsmaskiner, ble det laget en 
spesialtilpasset rullerammepresse.

• Sideveis skift av pressylinder

• Ekstra bred og ekstra høy pressramme

• Elektronisk høydejustering av øvre pressebord

• Horisontal elektrisk overgang av presserammen

• Vertikalt glidende beskyttelseskasse

• Hydraulisk klemme til å holde arbeidsstykket på 
nedre pressebord

200-tonns presse med 
sikkerhetskasse av stål 

Presse med frontbord for enkel innmating og 
posisjonering av deler. Sikkerhetskasse med 
dørbryter og fjernkontrollstativ.

Spesialtilpasset  
200-tonns presse for 
renovering av girkasser

Spesiallagede presser

200-tonns presse med 
sikkerhetskasse av stål



Hydrauliske presser

9319	no		©		enerpac	10-2016 - Kan endres uten forvarsel.

Din Enerpac-distributør:

industriverktøyserien

sylindere	og	løfteprodukter
•	 Universal
•	 Aluminium,	lettvekt
•	 Pannekake
•	 Flat-Jac®, lav høyde
•	 Trekk
•	 Hult	stempel
•	 Presisjon
•	 Lang	slaglengde
•	 Høy	tonnasje
•	 POWR’RISER®-løftejekker
•	 Jekker
•	 Sylinder-pumpesett

pumper	
•	 Manuell
•	 Uten	ledning	og	elektrisk	drevet	
•	 Trykkluftdrevet	
•	 Bensindrevet	

systemkomponenter
•	 Slanger,	koplinger,	olje
•	 Målere,	adaptere	
•	 Manifolder,	beslag

Ventiler
•	 3-	og	4-veis	retningsvirkende
•	 Trykk-	og	flytkontroll

Presser
•	 Benk,	verksted,	rulleramme
•	 C-presser	og	C-tvinger
•	 Spenningsmålere,	lasteceller

Avdragere
•	 Hovedavdragersett
•	 Flerfunksjons-avdragersett
•	 Posi	Lock®-avtrekkere

Verktøy
•	 Vedlikeholdssett
•	 Stansere
•	 Maskinløftere
•	 Løftekile
•	 Transportruller
•	 Kuttere
•	 Rørbøyere
•	 Sprengkiler

Bolteutstyr
•	 Forsterkere
•	 Muttertrekkere
•	 Kraftpiper
•	 Boltestrammere
•	 Muttertrekker	og	strammepumper
•	 Flensinnrettingsverktøy
•	 Flensinnrettingsverktøy
•	 Muttersplittere

integrerte løsninger
•	 Synkroniserte	løftesystemer
•	 Jekksystemer
•	 Systemer	for	broframføring
•	 Synkroniserte	heisesystemer
•	 Hydrauliske	kraner
•	 Spenntaujekker	for	løfting	av	tung	last
•	 Glidesystemer
•	 Selvreisende	tårn
•	 Selvdreven	modulærtransportør
•	 Systemer	for	kjedetrekk

enerpac	academy

Enerpac Academy er vårt interne opplæringssenter, satt opp utelukkende 
for Enerpac-forretningspartnere, Enerpac-brukere og Enerpac-
ansatte: Opplæringsprogrammer som spenner fra verktøykompetanse, 
reparasjoner og vedlikehold, til sikker drift av hydraulisk 
høytrykksverktøy.

enerpac	boltebiler

• Demonstrasjon	av	Enerpacs	bolteverktøy	på	ditt	arbeidssted
• Kalibrering	av	alle	merker	med	bolteverktøy
• Opplæring	innen	sikker	og	effektiv	bruk	av	Enerpacs

bolteverktøy

enerpacs	kataloger	og	brosjyrer	er	der	for	deg

Ta kontakt på telefonen eller besøk enerpac.com	for	å	skaffe	
deg en kopi.

www.enerpac.com	har	den	mest	oppdaterte	informasjonen	
om	enerpac

• Nye	produkter
• Varemesser
• Håndbøker	(instruksjoner	og	reparasjonsark)
• Nærmeste	distributører	og	servicesentre
• Enerpac-produkter	i	aksjon

om	enerpac
Enerpac er ledende leverandør av høytrykks 
hydrauliske verktøy og løsninger globalt, 
med et bredt spekter av produkter, lokal 
ekspertise og verdensomspennende 
distribusjonsnettverk. Med lang erfaring i 
et bredt spekter av markeder, designer og 
produserer Enerpac høykvalitets verktøy og 
løsninger for alle industrielle bruksområder.

Enerpac har oppnådd unik erfaring i å 
levere hydrauliske løsninger for kontrollert 
bevegelse og plassering av tunge 
gjenstander. Enerpac støtter din virksomhet 
ved å tilby de riktige løsningene og service 
for	å	hjelpe	deg	å	få	jobben	gjort	effektivt	
og trygt.

enerpacs	globale	adresser
For en fullstendig adresseliste: 
www.enerpac.com/en/enerpac-locations




