
 

 

Straightening kit, 15 tons 
This straightening kit is eminently 
well suited for applications 
demanding safety combined with 
high capacity, and is provided with 
both long and short extensions. 
The kit is widely used in 
applications such as the welding 
engineering industry, heavy plate 
work, and for aligning frame 
structures. 

Richtsatz, 15 t 
Der Richtsatz besteht aus einem 
Simson Heber und verschiedenen 
Verlängerungen, die zusammen mit 
dem Heber verschraubt werden 
können. Unser Richtsatz wird häufig 
im Schiffs- und Behälterbau ein- 
gesetzt, um Bleche und Rahmen- 
konstruktionen beim Schweißen 
auszurichten. 

Egyengető készlet, 15 t 
Az egyengető készlet egy Simson 
emelőből és különböző, az emelőre 
csavarozható hosszabbítókból áll. 
Egyengető készletünket gyakran 
használják a hajó- és tartály-
gyártásban lemezek és vázszer-
kezetek beállítására hegesztéskor. 

� Schnelle und sichere Montage. 
 

Presskraft von 15 t die in jeder 
Lage verfügbar ist. 
 

Höchste Arbeitssicherheit. 
 

Besteht aus Verlängerungs- 
stücken 70 mm, 140 mm und 
280 mm, zwei Verlängerungs- 
stücken 560 mm und einem 
stufenlosen Schnellverlänge-
rungsstück, 96–167 mm, 
und einem Simson Heber 1575B 
(75 mm Hub, verlängerter 
Boden mit Außengewinde 
M56x3 und Verschlussdeckel). 
Die maximale Länge für den 
Richtsatz beträgt 1985 mm. 
 

Gewicht mit Koffer 39 kg. 

� Gyors és biztonságos szerelés. 
 

A 15 tonna nyomóerő minden 
helyzetben rendelkezésre áll. 
 

Legnagyobb munkabiztonság. 
 

A készlet tartalmaz 70 mm, 140 
mm és 280 mm hosszú 
hosszabbítókat, 2 db 560 mm 
hosszú hosszabbítót és egy 96-
167 mm fokozatmentes gyors-
hosszabbítót, valamint egy 
Simson 1575B emelőt (75 mm 
lökettel, meghosszabbított, 
M56x3 külső menetes talppal és 
lezáró fedéllel). Az egyengető 
készlet maximális hosszúsága 
1985 mm. 
 

Tömeg táskával 39 kg. 

� Fast and easy fitting. 
 

Press power of 15 tons 
available in any position. 
 

The kit offers exceptional 
working safety. 
 

Consists of extension tubes 
70 mm, 140 mm and 280 mm, 
two 560 mm extension tubes 
and one fast extension which is 
steplessly adjustable between 
96 mm and 167 mm, as well as 
a Simson 1575B jack (75 mm 
stroke, extened bottom thread 
M56x3 including cover). The 
maximum length of the 
straightening kit is 1985 mm. 
 

Weight with box 39 kg. 
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