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I över 50 år har vi
trotsat tyngdlagen

Komplett
leverantör
Simson Power Tools tillverkar och säljer
hydrauliska kraftverktyg med hög kvalitet,
god säkerhet, flexibilitet och hög prestanda.
I kombination med snabb och personlig
service kan vi erbjuda en lång rad premiumprodukter!
Bland yrkesfolk har färgen på våra verktyg
blivit en symbol för kvalitet och pålitlighet.
Den har även kommit att förknippas med
den råstyrka och breda användningsområden
som är utmärkande för alla våra Simson
domkrafter, verktyg och tillbehör.

Pionjärer
inom kraftverktyg
Redan i mitten av 1950-talet utvecklade vi en
hydraulisk domkraft som förenade låg vikt med
hög presskapacitet. Domkraften, som hade en
inbyggd oljepump, väckte stor uppmärksamhet
och blev snabbt en framgång.
Grunden lades till Simson Power Tools i Hofors,
där moderbolaget finns idag. Sedan många år
har vi ett dotterbolag i Eussenheim i Tyskland.
I stora delar av världen är vi representerade av
återförsäljare.

Personlig
service
Simson Power Tools är ett litet företag med alla
dess fördelar. Snabba och klara besked med
personlig service utöver det vanliga.

Små men
färgstarka ...
Färgen på våra verktyg har blivit en symbol för
kvalitet och pålitlighet. Simson är en oslagbar
mästare när man ser till förhållandet mellan vikt
och kraft. Den allra minsta modellen är så liten
att den ryms i fickan men kan ändå lyfta 15 ton.
Det är främst inom den tunga industrin som
våra verktyg används. En rad olika utföranden
och ett rikt sortiment av tillbehör gör Simson
till ett mångsidigt verktyg som klarar de flesta
uppgifter.

... och
långlivade
Vi har renoverat 30 år gamla domkrafter
och fått dem som nya igen. En stor del av
vår verksamhet är just renovering av verktyg.
Tack vare lång erfarenhet och ett brett
kontaktnät klarar vi det mesta när det
handlar om hydrauliska verktyg. Oavsett
vilket märke det gäller så ser vi till att slitna
domkrafter får ny kraft.
Vi har ett stort lager av reservdelar. Därför
kan vi snabbt se till att domkrafter repareras
och skickas tillbaka till våra kunder.

”Alltid
snabb och
personlig
service”

Serviceverktyg för
all tung industri
Simsons hydrauliska kraftverktyg används över hela
världen. Några exempel på användningsområden är:

■
■
■
■

Varvsindustrin
Oljeindustrin
Vindkraftsindustrin
Vattenkraftverk

■
■
■
■

Kärnkraftindustrin
Stålverksindustrin
Gruvindstrin
Processindustrin

Support som
väger tungt
Om en kund har tekniska bekymmer hjälper
vi gärna till. 50 års erfarenhet av hydraulik
har gjort oss till experter på kraftverktyg och
vi kan alltid föreslå lösningar som spar både
tid och pengar.
Vi tillverkar även specialverktyg och erbjuder
lösningar som passar våra kunders olika
behov. Vi ger alltid snabb hjälp till konkurrenskraftiga priser.

Mästare i
alla klasser
Från den allra minsta kompakta domkraften,
som i standardutförande lyfter tio ton, till
de stora cylindrarna som kan lyfta upp
mot elva hundra ton, är Simson en oslagbar
mästare när man ser till förhållandet mellan
vikt och kraft.

Checklista för Simson
■

Finns med inbyggd
oljepump

■

Finns med separat pump

■

Kolv finns med gängat hål

■

■

■

■

Vissa modeller kan
användas under vatten
Kan kompletteras med
olika tillbehör/verktyg
Smidig design med
låg bygghöjd
Förenar stor kraft
med låg vikt

Tillbehör/Verktyg
Kompakt
Simson Kompakt är våra domkrafter med inbyggd
pump. Låg vikt, snäva dimensioner och hög presskapacitet kännetecknar alla domkrafter. Kvalitet och
pålitlighet är två andra egenskaper som gjort
Simson Kompakt vida känd som ett verktyg
med absolut högsta prestanda.

Ett stort antal tillbehör och olika
verktyg gör att Simsons styrka kan
utnyttjas till en rad olika uppgifter.

Några exempel:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

10-155 ton

Allround
Simson Allround-cylindrar finns i ett brett utbud av utförandeformer vilket gör dem till mångsidiga verktyg som klarar de
flesta uppgifter, exempelvis lyft, drag, tryck och bockning.
Cylindrar och tillbehör tillverkas under noggrann kontroll
vilket garanterar högsta kvalitet, leveranssäkerhet och service.

4-1100 ton som standard

Kombi
Simson Kombi är vår beteckning på högkvalitativa cylindrar med
separat oljepump. Cylindrarna är konstruerade för problemfri
användning år ut och år in under mycket svåra förhållanden. Den
utvändiga gängan förenklar fixering av cylindern. Tillverkas av
höghållfast material och finns i såväl enkelverkande som dubbelverkande utförande och klarar både tryck- och dragoperationer.

8-135 ton

■

Lyftkilar
Avdragare
Flänsöppnare
Mutterspräckare
Skivavdragare
Kulledsavdragare
Spridare
Riktsats
Simson lågbyggd
Simson Aluminium
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