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Ergocraft fyller 30 år!
I samband med vårt 30 års jubileum har vi lanserat en ny version av vår hemsida, 
www.ergocraft.se. Där kan våra kunder enkelt bläddra genom delar av vårt sortiment 

och skapa förfrågningar med vår förfrågantjänst.

Vi passar även på att erbjuda ett urval av våra produkter till förmånliga priser, året ut!



12 600 kr
Artikelnr: H-72705661000 Weldon 19 mm

Modell Effekt
(W)

Varvtal
(v/min)

Kärnborr Max. Ø
(mm)

Spiralborr Max. Ø
(mm)

Kärnborrfäste Total slag-
längd
(mm)

Vikt
(kg)

Magnetborrmaskin
KBU 35 MQW

1100 260-520 35 18 3/4” in Weldon 260 11.0

Liten 1-växlad allroundmagnetkärnborrmaskin med stor slaglängd med höger-/
vänstergång MK2-verktygsfäste och många funktioner för effektivt arbete på 
byggarbetsplatsen.
• Extremt lasttålig konstruktion tack vare solid maskinkonstruktion med vridbart 

lagrad skyddsslang för motorkabel. Utformad för tuff användning inom industri 
och hantverk.

• Med höger-/vänstergång, elektronisk varvtalsinställning och 260 mm slaglängd  
är en allroundanvändning som kärn-, spiral-, gängborrning liksom försänkning och 
brotschning möjlig.

• Liten med MK2-verktygsfäste.
• Enkel manövrering utan risk för förväxling direkt i användarens synfält.
• Extra magnetbrytare i borrstativet.
• Verktygslöst snabbytessystem för kärnborrar.
• Varvtalsstyrd elektronik.
• Stor magnetkraft.
• Komfort-magnetkraftindikering.
• Integrerad skärvätsketank.
• Matningsratten kan sitta på båda sidor.
• Lägesgivare.
• Varvtalsminne ”Memory Function”.
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KBU 35 MQW
MagnetborrMaskin

5 300 krP392
Hydraulisk HandpuMp

• Lågvikt och kompakt konstruktion.
• Stark glasfiberarmerad aluminiumpumphus för maximalt  

korrosionsskydd.
• Tvåstegsfunktionen reducerar pumpslagen med så myck-

et som 78% jämfört med enstegspumpar.
• Handtagslås och lättviktskonstruktion som gör pumpen 

lätt att bära.
• Stor oljekapacitet för användning till ett stort urval av cy-

lindrar eller verktyg.
• Inbyggda tryckregleringsventiler förhindrar överbelast-

ning.

Modell Pumptyp Oljemängd
(cm3)

Tryckklass (bar) Oljevolym per slag (cm3) Vikt
(kg)

1:a steget 2:a steget 1:a steget 2:a steget

Hydraulisk  
handpump P392

Två hastigheter 901 13 700 11.26 2.47 4.1

Artikelnr: EP-P392



• Spaklyftblock som kombinerar en låg egenvikt med en lång livslängd även vid mycket hård användning.
• RB5 spaklyftblock finns även i 4 andra storlekar, från 250 kg till 6,3 ton. (OBS, dessa är inte med i månadens produkterbjudande).
• RB5 finns även med överlastskydd vilket ger användarna en högre säkerhet samt en bättre totalekonomi eftersom slitaget på spaklyft-

blocken minskar.

RBP1/250 och RB5/800

1 260 kr

Modell Maxlast
(kg)

Lyfthöjd
(m)

Min. krokavstånd
(mm)

Vikt
(kg)

Spaklyftblock 
RBP1/250

250 1 225 1.9

Spaklyftblock
RB5/800

800 1.5 290 5.5

Artikelnr: S-RBP1/250 Artikelnr: S-RB5/800

2 230 kr

Gäller t.o.m. 2021-12-31

Alla priser exkl. moms. Med reservation för tryckfel.
Krontallsvägen 24B, 791 55 Falun      023-104 00      info@ergocraft.se      www.ergocraft.se

spaklyftblock

T160 EVO 3 800 krMutterdragare

Artikelnr: STKW-T160EVO 1/2” drivtapp

Modell Drivtapp Skruvkapacitet
max.

Momentområde
(Nm)

Varvtal 
(v/min)

Längd
(mm)

Vikt
(kg)

Mutterdragare 
T160 EVO

1/2” M16 100-400 6300 171 1.5

• KW modellerna är mutterdragare med ytterst låga vibrationer tack vare den unika  
N-type fjäderkonstruktionen utan hamrande funktion.

• ”Advanced Twin Hammer” för längre livslängd och högre moment.
• Väldigt låg ljudnivå.

RB5/800RBP1/250


