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Gustav Ekstrand, a Simson Kompakt emelő kifejlesztője, 1954 



 
 
  

ok évvel ezelőtt, már az 50-es évek közepén 
fejlesztettük ki kompakt, kis súly mellett nagy 
teherbírást nyújtó hidraulikus emelőnket. A 
kompakt hidraulikus emelő beépített kézi  

hidraulikus szivattyúval egyre nagyobb figyelmet keltett 
és gyorsan sikert aratott. A kereslet folyamatosan nőtt, 
és lehetővé tette a Simson Power Tools cég 
megalapítását a svédországi Hoforsban, ahol a vállat 
központja még ma is megtalálható. Németországban 
saját kirendeltségünk van, világszerte pedig számos 
hivatalos kereskedő képviseli a Simson termékeket. 
 
Hidraulikus szerszámok javítása – minden márka 
Tevékenységünk jelentős részét teszi ki a hidraulikus 
szerszámok javítása és karbantartása. Sokéves 
tapasztalatunk és széles kapcsolati hálónk segít 
nekünk abban, hogy a legtöbb javítást el tudjuk 
végezni. Javítási munkánkkal a sérült és kopott 
hidraulikus emelőket annak márkájától függetlenül 
tudjuk az új készülékekkel azonos színvonalúra hozni. 
Nagy alkatrészraktárunknak köszönhetően a lehető 
legrövidebb időn belül elvégezhetjük a javításokat, és a 
hidraulikus emelőket gyorsan visszaküldhetjük 
ügyfeleinknek. 
 
Műszaki támogatás 
Mára még fontosabbá vált ügyfeleink támogatása 
technikai problémák esetén. Hatvan éves 
tapasztalatunk a hidraulikus szerszámok szakértőjévé 
tett minket, így mindig olyan javaslatokat tehetünk a 
problémák megoldására, amelyekkel időt és pénzt 
lehet megtakarítani. Célszerszámokat is készítünk és 
speciálisan az alkalmazáshoz igazított megoldásokat 
kínálunk, rövid szállítási határidővel, versenyképes 
árakon – mindig a biztonságra és a minőségre 
összpontosítva. A Simson Power Tools mai hidraulikus 
emelői és kiegészítő eszközei megbízható és nagy 
teljesítményű szerszámok, sokféle alkalmazási 
lehetőséggel világszerte a nehézipar területén. 



 
 
  

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

ALAPOSAN OLVASSA EL A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT 

A gyártó által a teherbírásra és a löketre megadott adatok a maximális 
biztonsági számítások alapján kapott értékek. Javasoljuk, hogy a 
készülékek használata során ne lépje túl a névleges teherbírás 80%-át. 

Használjunk biztonsági munkavédelmi eszközöket: szem-, kéz- és 
lábvédelem. 

A hidraulikus berendezéseket sík és szilárd felületre helyezze. 

Mechanikusan biztosítsa a terhet, és ne végezzen az alatt munkát. 

Optimalizálja a teher alátámasztását kerülje az egyenetlen terhelést. 



 
 
  

Ne tegye ki a hidraulikus berendezéseket közvetlen hőforrások hatásának 
vagy 65° C feletti hőmérsékletnek. 

A hidraulikus berendezések összes karbantartási munkálatát nyugalmi 
helyzetben végezze el. 

Ne lépje túl a hidraulikus berendezés névleges terhelését. Ellenőrizze a 
terhelést manométerrel. 

Ne használjon szerszámokat a kézi működtetésekhez. 

Használat után tisztítsa meg és konzerválja a hidraulikus berendezéseket. 

Bekötés előtt tisztítsa meg a gyorscsatlakozókat. 

Ne törje meg a tömlőket, ne helyezzen vagy ejtsen rájuk nehéz tárgyakat. 



 
 
 
  



 
 
  



 
 
 
  

Húzó és nyomó munkavégzésre 
alkalmas, pl. kábelek, rudak, 
csavarok stb. feszítése, valamint 
csapágyak, perselyek stb. 
lehúzása. 

A zárt hidraulika kör az emelőt 
minden irányban és helyzetben 
kiválóan működteti. 

Opcionális nyomásmérő 

The model shown is 1530 
Modell 1530 
1530-as modell 



 
 
  

A külső menet megkönnyíti a 
henger rögzítését. 

360 fokban elforgatható 
szivattyúkar-mechanika két 
pozícióval 

A zárt hidraulika kör a víz alatti 
használatot is problémamentesen 
lehetővé teszi. 

EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGOK 
A Simson Kompakt egy olyan hidraulikus erőgép, amely számos előnyös tulajdonsággal 
rendelkezik: kis súly, kompakt kialakítás és a nagy teljesítmény. A minőség és a 
megbízhatóság olyan kulcsszavak, amelyeket a Simson termékek esetében már előzetesen 
feltételezünk és az egész világ szakemberei nagyra becsülnek. 



 
 
 
  

SIMSON KOMPAKT EMELŐK 

Emelés 

Nyomatás 

Húzás 

Különböző tartozékok 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGOK 

A biztonság, minőség és megbízhatóság kombinációja 
 Emelő dugattyú edzett, legkiválóbb minőségű korrózióálló acélból. 

 Görgőpolírozott henger edzett, nagyszilárdságú acélból.  

 Minden emelő a szivattyú oldalán biztonsági szeleppel rendelkezik, 
amely 825 bar nyomáson megbízhatóan kiold.  

 Háromszoros védelem túlterhelés és négyszeres törés ellen.  

 Üzemi nyomás 825 bar.  

 3 év garancia a dugattyúk és hengerek anyag- és gyártási hibáira. 



 
 
 
  

HIDRAULIKUS EMELŐ ÜREGES DUGATTYÚS MUNKAHENGERREL 

Teherbírás * Löket Modell Felület Súly Cikksz. 

xxxxH = Without threaded hole / Hohlkolbenzylinder ohne Innengewinde / Üreges dugattyús henger belső menet nélkül 
xxxxHG = With threaded hole / Hohlkolbenzylinder mit Innengewinde / Üreges dugattyús henger belső menettel 
 
* Calculated with 95% effiency – 825 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 825 bar / 95% hatásfokkal számolva – 825 bar 



 
 
 
 
 
  

HIDRAULIKUS EMELŐ TÖMÖR DUGATTYÚVAL 

Teherbírás * Löket Modell Felület Súly Cikksz. 

* Calculated with 95% effiency – 825 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 825 bar / 
95% hatásfokkal számolva – 825 bar 

** Extended bottom with thread M 56x3. / Mit verstärktem Boden und Anschlußgewinde M 56x3. / 
Megerősített talppal és M 56x3 csatlakozó menettel. 



 
 
  



 
 
  



 
 
  

SIMSON KOMBI MUNKAHENGER 

Egyszeres működésű munkahenger, teher általi visszahúzás 

Teherbírás Löket Modell Felület 

Kettős működésű munkahenger 

Teherbírás Nyomás Húzás Löket Modell Felület 



 
 
  

A Simson Kombi egy valódi erőgép, 
beépített minőséggel és 
biztonsággal, elpusztíthatatlan, még 
akkor is, ha évről évre a 
legnehezebb körülmények között 
használják. 

 Dugattyú edzett, legkiválóbb 
minőségű korrózióálló acélból. 

 Üzemi nyomás 700 bar. 

 Az egyszeres működésű kivitel 
esetében. 

 Húzó és nyomó munkavégzésre 
alkalmas, pl. kábelek, rudak, 
csavarok stb. feszítése, valamint 
csapágyak, perselyek stb. 
lehúzása. 

 A külső menet megkönnyíti a 
henger rögzítését 

Olajtérfogat Súly 

Olajtérfogat Súly 
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A Simson Allround munkahengerek a 
legjobb minőségű anyagokból 
készülnek. Széles termékválasztékunk 
bármilyen ipari alkalmazást lehetővé 
tesz: Emelés, húzás, hajlítás, tartás 
stb. Az ISO 9001 minőségbiztosítási 
rendszer biztosítja a tervezés, a 
gyártás, a szállítás és az 
ügyfélszolgálat minőségét. Minden 
munkahengert úgy terveztek, hogy 1,5-
szörös biztonsági tényezővel teljesítse 
az európai CE irányelveket. 

 Nagyszilárdságú anyagok. 

 Kemény krómozott dugattyú a 
legtöbb modellnél a nagyobb 
szilárdság érdekében. 

 Edzett hengerfej a dugattyú 
deformációjának elkerülése 
érdekében. 

 Dugattyú lehúzógyűrűk a 
szennyeződés csökkentése és a 
henger élettartamának 
meghosszabbítása érdekében. 

 Vezetőgyűrűk a tartósság és a 
keresztirányú igénybevételnek való 
jobb ellenállás érdekében. 

 Gyorscsatlakozók és 3/8"-18 NPT 
csavaros csatlakozások. 



 
 
  

EGYSZERES MŰK. MUNKAHENGER, RUGÓS VISSZAHÚZÁS 

Teherbírás Löket Modell Felület Olajtérfogat 

Súly 



 
 
  

Standard munkahengerek általános ipari 
célokra. Úgy tervezték, hogy minden 
helyzetben használható legyen. 

A könnyű rögzíthetőség érdekében kívül a 
hengeren, a dugattyú felső részén és a 
talplemezen menetek találhatók. 

A keménykrómozott dugattyú és a dugattyú 
lehúzó gyűrűk használata meghosszabbítja 
a munkahenger élettartamát. 

A nagy teherbírású munkahengereket 
alapkivitelben emelőszemekkel látták el. 

Súly 



 
 
  

LAPOS MUNKAHENGER, RUGÓS VAGY TEHER ÁLTALI VISSZAHÚZÁS 

Teherbírás Löket Modell 

Teherbírás Löket Modell 



 
 
  

Egyszeres működésű munkahenger, 
rugós (LHS) vagy teher általi (LHL) 
visszahúzás. 

Szűk helyeken végzett munkákhoz: 
Géppozicionálási munkák, 
szerszámrögzítés, oszlopok 
teherbírásának vizsgálata stb. 

Teherbírás Felület Olajtérfogat Súly 

Teherbírás Felület Olajtérfogat Súly 

A 3040...100150 cikkszámú LHS 
munkahengerekhez mozgó 
nyomóelemek rendelhetők. 

LHS= Spring return / Federrückzug / rugós visszahúzás 
LHL= Load return / Lastrückzug / teher általi visszahúzás 

* Coupling inclined 10°. / Schnellkupplung, 10° geneigt. / Koppling förskjuten 10°. 
LHS= Spring return / Federrückzug / Fjäderretur 
LHL= Load return / Lastrückzug / Lastretur 



 
 
  

ÜREGES DUGATTYÚS MUNKAHENGER 

Teherbírás Löket Modell 

Teherbírás Löket Modell Nyomás Húzás 

Spring return / Federrückzug / Rugós visszahúzás 

Double acting cylinders / 
Doppeltwirkende Zylinder / Kettős működésű munkahenger 



 
 
  

Kapható egyszeres működésű 
hengerként, rugós visszahúzással, 
valamint kettős működésűként is. 

Nyomó és húzó munkákra tervezték. 
Kábelek, rudak, csavarok stb. feszítése, 
perselyek, golyóscsapágyak stb. 
kihúzása. 

Keménykrómozott üreges dugattyú. 
Külső menet a rögzítéshez. 

Cserélhető felfekvő fej: lapos, menetes 
és masszív. 

Felület Olajtérfogat Súly 

Felület Olajtérfogat Súly 



 
 
  

KETTŐS MŰKÖDÉSŰ MUNKAHENGER 

Teherbírás Löket Modell Nyomás Húzás Felület Olajtérfogat 



 
 
  

Nyomó és húzó alkalmazásokhoz. 

A legnehezebb munkavégzéshez, 
beleértve az olyan munkákat is, ahol 
nagy pontosság szükséges magas 
ciklusszám mellett. 

Keménykrómozott dugattyú. Legkiválóbb 
minőségű vezető és tömítő rendszer. 

Biztonsági szelep az esetleges 
túlnyomás megelőzésére. 

Menetekkel a rögzítéshez és húzó 
munkavégzéséhez. 

 Súly 



 
 
  

EGYSZERES MŰKÖDÉSŰ MUNKAHENGER, NAGY TEHERBÍRÁSÚ 

Teherbírás Nyomás Löket Modell 



 
 
 
  

Egyszeres működésű munkahengerek 
teher általi visszahúzással tengeri 
használatra. 

Mérlegelési, emelési és pozícionálási 
munkákhoz az építőiparban. 

Cserélhető barázdált és nagyszilárdságú 
felfekvő felülettel a fejen. 

Ezeket a munkahengereket az 
oldalirányú terhelés minimalizálása 
érdekében mozgó nyomóelemekkel 
szállítjuk. Ennél a munkahenger fajtánál 
javasoljuk a nyomóelemek használatát. 

Olajtérfogat Felület Súly 



 
 
  

KETTŐS MŰKÖDÉSŰ MUNKAHENGER, NAGY TEHERBÍRÁSÚ 

Teherbírás Nyomás Löket Modell 



 
 
  

Kettős működésű munkahenger nehéz 
munkákhoz függőleges és vízszintes 
helyzetben. 

A lehúzógyűrűs, keménykrómozott 
dugattyú védi a hengert a külső 
hatásoktól a hosszabb élettartam 
érdekében. 

Az edzett fej szükség esetén mozgó 
nyomóelemekkel helyettesíthető a 
henger viselkedésének javítására 
oldalirányú terhelések esetén. 

Külön érdeklődésre a hengerek rögzítő 
menettel vagy más speciális kivitelben 
szállíthatók: Rögzítő anyák, karimák stb. 

Olajtérfogat Felület Súly 



 
 
  

MUNKAHENGER RÖGZÍTŐ ANYÁVAL 

Teherbírás Löket Modell 

Egyszeres működésű munkahengerek 
rögzítő anyával terhe mechanikus 
tartásához. 

Építőipari használatra: hidak, épületek, 
hajók építése stb. 

A rögzítő anya segítségével a henger 
mechanikus kötéssel, hosszú ideig 
biztonságosat tart meg terheket. 

Ezekhez a hengerekhez az oldalirányú 
terhelés elleni védelem érdekében 
javasoljuk az opcionális mozgó 
nyomóelemek használatát. 



 
 
  

Olajtérfogat Felület Súly 



 
 
  

EXTRA LAPOS MUNKAHENGER RÖGZÍTŐ ANYÁVAL 

Teherbírás Löket Modell Olajtérfogat Felület Súly 

Egyszeres működésű munkahenger, teher általi visszahúzással és 
extra lapos rögzítő anyával a terhek mechanikus tartásához. 
Minden modell mozgó nyomóelemmel és speciális bevonattal a 
rozsdával szembeni jobb ellenálló képesség és az oldalirányú 
terhelés esetén való kedvezőbb viselkedés érdekében. 



 
 
  

HÚZÓ MUNKAHENGER 

Teherbírás Löket Modell Felület Olajtérfogat Súly 

Minden olyan alkalmazáshoz, amely húzóerőt igényel, például 
fémlemezek behúzása hegesztéshez, kábelek megfeszítése stb. 
Nagyszilárdságú acél konstrukció. Keménykrómozott dugattyú. 
Opcionális fém védő harmonika a dugattyú védelmére és a termék 
élettartamának meghosszabbítására. 



 
 
  

NYOMÓELEMEK 

Modell Munkahenger Modell 

HOLLOW SADDLES / DRUCKSTÜCKE FÜR HOHLKOLBEN-ZYLINDER 
/ NYOMÓELEMEK ÜREGES DUGATTYÚS MUNKAHENGEREKHEZ 
 
Upon request, saddles without central hole are supplied for hollow cylinders. 
 
Auf Anfrage werden Druckstücke für Hohlkolben ohne Längsbohrung geliefert. 
 
Külön érdeklődésre hosszanti furat nélküli üreges dugattyúkhoz is szállíthatók 
nyomdarabok. 



 
 
  

TILTING SADDLES / BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE 
MOZGÓ NYOMÓELEMEK 
 
Recommended for use under sideload forces. 
Inclination of 5° is accepted. 
 
Für den Einsatz bei seitlichen Belastungen empfohlen. 
Neigung bis 5° möglich. 
 
Oldalirányú terhelés esetén ajánlott. Max. 5° dőlésszög lehetséges. 

Modell Súly Munkahenger 

THREADED TILTING SADDLES / BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE 
MIT GEWINDE / MOZGÓ NYOMÓELEMEK MENETTEL 
 
Recommended for use under sideload forces. 
Inclination of 5° is accepted. 
 
Für den Einsatz bei seitlichen Belastungen empfohlen. 
Neigung bis 5° möglich. 
 
Oldalirányú terhelés esetén ajánlott. Max. 5° dőlésszög lehetséges. 

Modell Súly Munkahenger 
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A Simson alumínium 
munkahengerek a legkiválóbb 
minőségű anyagokból készülnek. 
Széles termékválasztékunk 
bármilyen ipari alkalmazást 
lehetővé tesz: Emelés, húzás, 
hajlítás, tartás stb. 
Minőségbiztosítási rendszerünk 
garantálja a tervezés, a gyártás, a 
szállítás és az ügyfélszolgálat 
minőségét. 

 Nagyszilárdságú anyagok - akár 
60%-kal könnyebbek, mint az 
összehasonlítható acélhengerek. 

 Korrózióálló, tengervízálló. 

 Standard modellek 30-tól 140 
tonnáig. 

 Az acél nyomóelemek 
megakadályozzák a terhelés 
miatti károsodást. 

 Kiegyensúlyozó- és 
kenőhornyokkal a dugattyúban. 

 Széles felfekvési érintkező 
felületek a nagy oldalirányú 
terhelés elleni védelemhez. 

 Kemény eloxált hengerek és 
dugattyú az optimális kopás és 
korrózió elleni védelem 
érdekében. 

 A teljes terhelésnek kitehető 
mechanikus ütköző 
megakadályozza a dugattyú 
túlzott kitolását. 

 A dugattyú lehúzógyűrűje véd a 
szennyeződések behatolásától 
és így meghosszabbítja az 
élettartamot. 

 Nagyteljesítményű rugó a 
dugattyú gyors 
visszahúzásához. 

 A hordozó fogantyú minden 
modellnél alapfelszereltség. 

 Nagy átfolyású gyorscsatlakozók 
3/8” NPT. 

 Valamennyi munkahenger 
megfelel az ANSI/ASME B30.1 
biztonsági előírásoknak. 



 
 
  

EGYSZERES MŰKÖDÉSŰ MUNKAHENGER, RUGÓS VISSZAHÚZÁS 

Teherbírás Löket Modell Felület 



 
 
  

Olajmennyiség Csatlakozás Súly 

Egyszeres működésű munkahenger, rugós visszahúzás 30-50-70-
100-140 t. A rugó ereje süllyesztéskor visszahúzza a dugattyút a 
hengerbe. 



 
 
  

KETTŐS MŰKÖDÉSŰ MUNKAHENGER 

Teherbírás Löket Modell Felület, cm2 

push/druck/nyomás pull/zieh/húzás 



 
 
  

 Olajmennyiség, vm3 Csatlakozás Súly 

Kettős működésű munkahenger 
30-50-70-100-140T 
 
A munkahenger kettős működésű, a 
húzó és nyomó oldalon 
olajcsatlakozásokkal ellátott kivitele 
miatt a dugattyú mozgása a 
szelepekkel rendelkező szivattyún 
keresztül mindkét irányban 
ellenőrizhető. Víz alatti használat 
esetén ez megakadályozza a víz 
behatolását, mint az egyszeres 
működésű hengerek esetében 
előfordul. 



 
 
  

ÜREGES DUGATTYÚS MUNKAHENGER, RUGÓS VISSZAHÚZÁS 

Teherbírás Löket Modell Felület Olajtérfogat 



 
 
  

Csatlakozás Súly 

Üreges dugattyús munkahenger, 
30 t - 60 t 
 
Egyszeres működésű, rugós 
visszahúzású munkahenger, nyomó és 
húzó használatra tervezve. A rugó ereje 
süllyesztéskor visszahúzza a dugattyút 
a hengerbe. 



 
 
  

ÜREGES DUGATTYÚS MUNKAHENGER, KETTŐS MŰKÖDÉSŰ 

Teherbírás Löket Modell Felület cm2 Olajtérfogat, cm3 

push/druck/nyomás   pull/zieh/húzás push/druck/nyomás   pull/zieh/húzás 



 
 
  

Csatlakozás Súly 

Üreges dugattyús munkahenger, kettős működésű, 30-50-70-100-140 t. 
A munkahenger kettős működésű, a húzó és nyomó oldalon 
olajcsatlakozásokkal ellátott kivitele miatt a dugattyú mozgása a 
szelepekkel rendelkező szivattyún keresztül mindkét irányban 
ellenőrizhető. Víz alatti használat esetén ez megakadályozza a víz 
behatolását, mint az egyszeres működésű hengerek esetében előfordul. 
Az üreges dugattyús munkahenger kialakítása széles körű alkalmazást 
tesz lehetővé. 



 
 
  

MUNKAHENGER RÖGZÍTŐ ANYÁVAL, RUGÓS VISSZAHÚZÁS 

Teherbírás Löket Modell Felület 



 
 
  

Olajtérfogat Csatlakozás Súly 

Munkahenger rögzítő anyával, rugós visszahúzás 30-50-100-140 t. 
A rugó ereje süllyesztéskor visszahúzza a dugattyút a hengerbe. A 
dugattyún egy rögzítő anya található, amely a dugattyú kitolása után az 
adott pozícióban ráhajtható a hengerre és ezzel mechanikusan reteszeli 
a munkahengert. 



 
 
  

NYOMÓELEMEK 

MOZGÓ NYOMÓELEMEK 
Oldalirányú terhelés esetén ajánlott. Max. 5° 
dőlésszög lehetséges. 



 
 
  



 
 
  



 
 
  

HIDRAULIKUS SZIVATTYÚK & TARTOZÉKOK 
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PNEUMATIKUS HIDRAULIKA SZIVATTYÚ 



 
 
  

Olajtérfogat Súly 

Kompakt levegős hidraulikus 
szivattyúinkat sűrített levegő 
működteti, amely egy kényelmes 
pedál segítségével vezérelhető. A 
pedálon nyomás (press) vagy oldás 
(release) végének megnyomásával az 
olajat a hengerbe pumpálhatja, ill. 
visszavezetheti az olajtartályba. A 
pedál középső állásában a szivattyú 
fenntartja a nyomást. A szivattyú 
kézzel vagy lábbal is kezelhető. Ezen 
felül az AHP 1000 a beépített 
gumimembránnak köszönhetően 
bármilyen vízszintes vagy függőleges 
helyzetben is használható. 

 Az AHP 1000 alapkivitelben 
elfordítható gyorscsatlakozóval 
rendelkezik, így a tömlő teljes 
nyomáson is a legjobb 
munkapozícióba forgatható. 

 Nagy szállítási mennyiség. 

 Könnyen feltölthető és 
ellenőrizhető az olajszint. 

 A belső biztonsági szelep és az 
olajbetöltő csavarba integrált 
túlnyomás szelep 
megakadályozza a levegős 
hidraulikus szivattyú túlterhelését 
süllyesztéskor - ezzel 
minimalizálva a sérülések 
kockázatát. 

 A visszafolyó olajvezeték 
problémamentesen 
csatlakoztatható az olajtartály 
betöltő nyílásához.  

 Megbízható és könnyen 
szervizelhető. 

 Nagyobb teljesítményű szivattyúk 
és szelepek is szállíthatók kettős 
működésű munkahengerekhez. 

HIDRAULIKUS SZIVATTYÚK & TARTOZÉKOK 

H
ID

R
. 

S
Z

IV
A

T
T

Y
Ú

K
 



 
 
  

HIDRAULIKUS KÉZI SZIVATTYÚK 

Option: 4 way control valve kit 
Möglichkeit: 4-Wegeventil kit 
Lehetőség: 4-utas szelep készlet 

Fokozat Hasznos  Modell 
 olajtárfogat 



 
 
  

 Szállítási 
térfogat/dugattyú löket Max. üzemi nyomás Súly 

Hidraulikus SHP kéziszivattyúinkat 
egyszeres működésű 
munkahengerekhez vagy 
szerszámokhoz használják. Az összes 
modell túlterhelés-védelemmel 
rendelkezik és nyomásmérővel is 
kapható. Ez a kezelő számára az 
elvégzendő munka precíz és 
biztonságos ellenőrzését biztosítja. A 
nyomásmérő közvetlenül a szivattyúhoz 
csatlakozik, és a speciálisan 
kifejlesztett szivattyúkar következtében 
jól védett. A kétfokozatú funkció 
megkönnyíti a szivattyú használatát és 
biztosítja, hogy a munkahenger vagy a 
szerszám az egyfokozatú szivattyúkhoz 
képest lényegesen gyorsabban érje el 
az üzemi pozíciót. Minden szivattyú 
3/8” NPT menetes csatlakozással 
rendelkezik. 

 Minden szivattyút alapkivitelben 
hidraulikus visszafolyó ág 
csatlakozással láttak el. 

 Robusztus alumínium tartály, kis 
súllyal és egyszerű olajbetöltéssel. 

 Alapkivitelben elfordítható 
gyorscsatlakozóval rendelkezik, így 
a tömlő teljes nyomáson is a legjobb 
munkapozícióba forgatható. 

 A tűs süllyesztő szelep a 
süllyesztési folyamat precíz 
szabályozását teszi lehetővé. 

 Rögzítő furatok fix telepítésekhez. 

 Szivattyúkar reteszelő rendszere a 
biztonságos szállítás érdekében. 

 4-utas szelep készlet lehetősége a 
kézi szivattyúk egyszerű 
átalakítására kettős működésű 
munkahengerek használatához. 

HIDRAULIKUS SZIVATTYÚK & TARTOZÉKOK 

1 fokozat 2 fokozat 
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KÖNNYŰ KÉZI SZIVATTYÚ 

A SIMSON könnyű kézi pumpa a 
kis súlyt robusztus felépítéssel és a 
nagy olajszállítási kapacitással 
ötvözi. 

 Kézi szivattyú nagy kis súllyal  

 Kompozit anyagú tartály 
alumínium alkatrészekkel  

 Túlterhelés elleni védelem 
integrált biztonsági szeleppel  

 Széles alkalmazási terület  

 2-fokozatú szivattyú nagy 
olajszállítási kapacitással  

 Tömlővel és gyorscsatlakozóval 

Modell Olajtérfogat Max. üzemi nyomás Szállítási mennyiség/löket Csatlakozó menet Súly 

speed/stufe/fokozat 1 speed/stufe/fokozat 2 speed/stufe/fokozat 1 speed/stufe/fokozat 2 



 
 
  

HIDRAULIKUS SZIVATTYÚK & TARTOZÉKOK 

MOTOROS SZIVATTYÚK, ELEKTROMOS 

Elektromos szivattyúink közepes 
teherbírású munkahengerek és 
hidraulikus szerszámok ellátására 
szolgálnak. 

 A szivattyúkat belső, gyárilag 
700 bar nyomásra kalibrált 
biztonsági szeleppel látták el.  

 Hidraulika tömlők (1,8 m) és 
gyorscsatlakozó.  

 Egyszeres működésű SPE-
3000A  

 Kettős működésű SPE-3000D  

Modell Eff. olajmennyiség Motorfeszültség Átfolyás Átfolyás Súly 
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MOTOROS SZIVATTYÚK, ELEKTROMOS 

Elektromos szivattyúink közepes 
vagy nagy teherbírású 
munkahengerek vagy több 
hengerből álló hidraulikus 
áramkörök ellátására szolgálnak. 
Az olajtartályok széles választéka 
(2-50 liter) mellett 7 különböző fajta, 
különböző teljesítményű, és a 
szelepek, valamint a motorok 
tekintetében különböző 
lehetőségeket nyújtó szivattyúból 
választhatja ki minden 
alkalmazáshoz a legmegfelelőbbet. 

A szivattyúkat belső, gyárilag 700 
bar nyomásra kalibrált biztonsági 
szeleppel és kívülről állítható 
nyomáshatároló szeleppel látták el. 

Opcióként kiegészítők, például 
védőkeretek, szállítógörgők és 
hőcserélők kaphatók. A szivattyúkat 
olajjal feltöltve és elektromos 
csatlakozóval szállítjuk. 

Teherbírás 



 
 
  

BENZINMOTOROS SZIVATTYÚK 

Ezeket a szivattyúkat benzinmotor működteti. Ily 
módon a szivattyúk függetlenül és áramellátás 
nélküli helyeken is használhatók. 

A 14-50 literes olajtartályok és a manuális, 3- 
vagy 4-utas szelepek lehetővé teszik mind az 
egyszeres, mind a kettős működésű 
munkahengerekkel történő használatot. 

A szivattyúkat belső gyárilag 700 bar nyomásra 
kalibrált biztonsági szeleppel és kívülről állítható 
nyomáshatároló szeleppel szerelték fel. 

Külön érdeklődésre védőkeretek és szállítógörgők 
is szállíthatók. 

Teherbírás Átfolyás 700 bar Átfolyás 30 bar 

Teherbírás Súly 

HIDRAULIKUS SZIVATTYÚK & TARTOZÉKOK 
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MANOMÉTER 

Nyomásmérőink skála pontossága ± 2%, bar és 
psi skálázással szállíthatók. Speciálisan az 
alkalmazott munkahengerhez igazított 
nyomásmérők tonna (és bar) vagy kN (és bar) 
kijelzéssel állnak rendelkezésre.  

Az emelő- vagy húzóerő így közvetlenül 
tonnában vagy kN-ban jeleníthető meg a 
munkahengeren.  

Különböző nyomásmérő adapterekkel kapható. 

Ezekhez a hengerekhez Modell Skála 
Típus 

Glicerin 

Összes henger 
Összes henger 
Összes henger 
Összes henger 

Henger 
Henger 
Henger 
Henger 
Henger 
Henger 
Henger 
Henger 
Henger 
Henger 



 
 
  

HIDRAULIKA TÖMLŐK ÉS CSATLAKOZÓK 

HOSES / SCHLÄUCHE / TÖMLŐK 

HOSES / SCHLÄUCHE / CSATLAKOZÓK 

Hossz 

1. vég 2. vég Nyomás 

Work pressure / Arbeitsdruck / Üzemi nyomás: 700 bar Oil capacity / Ölvolumen / Olajtérfogat: 35 cm3/m (0,035 l/m) 

Modell Típus 

Standard csatlakozó 3/8” NPT belső menet 

Porvédelem 

Standard csatlakozó 3/8” NPT külső menet 

Porvédelem 

Gyorscsatlakozó, belső menet  

Gyorscsatlakozó, külső menet 

Adapter 3/8” NPTF belső – G 1/4” külső 
Tömítőgyűrű 

HIDRAULIKUS SZIVATTYÚK & TARTOZÉKOK 
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EGYSZERES MŰKÖDÉSŰ RENDSZEREK 

Choose pump 
Pumpe auswählen 

Válassza ki a szivattyút 

Choose acessories and hose, cylinder 
Wählen Sie Zubehör und Schlauch, Zylinder 

Válassza ki a tartozékokat és a tömlőt, henger 
 

Complete system / Komplettes System / Komplett rendszer 

With several cylinders / Mit mehreren Zylindern / Több hengerrel 



 
 
  

KETTŐS MŰKÖDÉSŰ RENDSZEREK 

Choose pump 
Pumpe auswählen 

Válassza ki a szivattyút 

Choose acessories and hose, cylinder 
Wählen Sie Zubehör und Schlauch, Zylinder 

Válassza ki a tartozékokat és a tömlőt, henger 

Complete system / Komplettes System / Komplett rendszer 

With several cylinders / Mit mehreren Zylindern / Több hengerrel 

HIDRAULIKUS SZIVATTYÚK & TARTOZÉKOK 
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CSATLAKOZÓK ÉS ELOSZTÓK 

HEXAGON NIPPLE / VERBINDUNGSNIPPEL / CSATLAKOZÓ CSONK ADAPTOR / ADAPTER / ADAPTER 

COUPLING / KUPPLUNG / CSATLAKOZÓ PLUG / STOPFEN / DUGÓ 

ADAPTOR ELBOW / WINKELADAPTER / KÖNYÖK ADAPTER 
ELBOW /WINKELSTÜCK / KÖNYÖK 

TEE / T-VERSCHRAUBUNG / T-CSAVARKÖTÉS CROSS / KREUZVERSCHRAUBUNG / KERESZT CSAVARKÖTÉS 

GAUGE ADAPTOR /MANOMETERADAPTER / MANOMÉTER ADAPTER 

MANIFOLDS / VERTEILER / ELOSZTÓ 

Kimenetek 

Upon request we can supply other accessories that fit to special requirements of threads and measures. 
Wir liefern auf Anfrage weiteres Zubehör, für spezielle Anforderungen an Gewinde und Abmessungen. 
Külön érdeklődésre további tartozékokat is szállítunk speciális menet- és méretigényekhez. 



 
 
  

ÁTFOLYÁSVEZÉRLŐ SZELEPEK 

700 bar, 3/8”-NPT taper thread/koniche Gewinde/kúpos menet

Áramkör elzáró szelep 

Used for flow control or load holding. 
Also suitable for gauge snubbing. 
 

Zur Steuerung der Durchflußmenge und zum Halten der Last. 
Auch zum Schutz der Manometer geeignet. 
 

Az áramlási mennyiség szabályozásához és a terhelés 
megtartásához. A manométer védelmére is alkalmas. 

Closed permits the flow to pass in one direction only. Connected 
to a ram, the load is automatically sustained. 
 

Geschlossen gestattet es den Öldurchlauf nur in eine Richtung. 
Hält die Last. 
 

Lezárt állapotban az olajat csak egy irányban engedi áramolni. 
Megtartja a terhet. 

Kézi visszacsapó szelep 

Oil flows free in one direction and in the other it can be regulated 
and even completely closed. 
 

Zur kontrolle des Durchflusses in beide Richtungen. Es 
beeinflusst die Bewegung der Last und hält die Last. 
 

Az átfolyás mindkét irányú szabályozásához. Befolyásolja a teher 
mozgását és megtartja a terhet. 

Visszafolyás elzáró szelep 

Nyomásszabályozó szelep 

To limit the pressure in the hydraulic circuit. From 50 to 700 bar. 
It is available with a 0.9 m return line hose kit. 
 

Begrenzt den Druck. Von 50 bis 700 bar einstellbar. Wird mit 
0,9 m Rückleitungsschlauch geliefert. 
 

Korlátozza a nyomást. 50 - 700 bar állítható be. 0,9 m 
visszafolyó tömlővel. 

Dupla elzárószelep 

Used for flow control of one or other outlet, they can be completely 
blocked at the same time, or alternatively when we close one of the 
outlets. 
 

Reguliert den Dwurchfluss eines oder beider Ausgänge. Es kann den 
Öldurchfluss beider Asgänge blockieren oder alternativ nur einen 
Ausgang. 
 

Az egyik vagy mindkét kimenet átfolyását szabályozza. Mindkét 
kimenet, vagy alternatív csak egy kimenet olajátfolyását blokkolhatja. 
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CÉLSZERSZÁMOK, SZERSZÁMKÉSZLETEK & TARTOZÉKOK 
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KARIMAFESZÍTŐK 

A Simson karimafeszítő egy fix 
karimás csőkötések szétválasztására 
szolgáló szerszám kifejezetten az 
offshore és vegyipar számára, de 
minden más típusú nagynyomású 
csővezetékhez is használható. Ez az 
eszköz felbecsülhetetlen és 
időtakarékos segítség tömítések 
cseréjénél vagy lezáró tárcsákhoz 
történő használatra. 

 Könnyű készülék, ideális nehezen 
hozzáférhető helyeken végzendő 
feszítési munkákhoz. 

 A standard modellek beépített 
vagy különálló kézi pumpával 
kaphatók. 

 A hidraulikus feszítőék ideális az 
ipari karbantartás és javítás, 
valamint a mentéstechnika 
legkülönbözőbb feladataihoz. 

Teherbírás*, t (kN) Modell Súly 

1* Calculated with 95% efficiency – 700 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 700 bar / 
95% hatásfokkal számolva – 700 bar 
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KARIMAFESZÍTŐK 

A Simson karimafeszítő egy fix 
karimás csőkötések szétválasztására 
szolgáló szerszám kifejezetten az 
offshore és vegyipar számára, de 
minden más típusú nagynyomású 
csővezetékhez is használható. Ez az 
eszköz felbecsülhetetlen és 
időtakarékos segítség tömítések 
cseréjénél vagy lezáró tárcsákhoz 
történő használatra.  

 Könnyű készülék, ideális nehezen 
hozzáférhető helyeken végzendő 
feszítési munkákhoz.  

 A standard modellek beépített 
(CP) vagy különálló (SB) kézi 
pumpával kaphatók.  

 A hidraulikus feszítő szerszám 
ideális az ipari karbantartás és 
javítás, valamint a 
mentéstechnika legkülönbözőbb 
feladataihoz. 

1* Calculated with 95% efficiency – 700 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 700 bar / 95% hatásfokkal számolva – 700 bar 

Teherbírás*, t (kN) Modell Súly 



 
 
  

HIDRAULIKUS FESZÍTŐ 

Alacsony szerkezeti magasságú, 
széles feszítést biztosító szerszám. 
A Simson feszítő megold sok olyan 
szűk helyviszonyok közötti 
alkalmazási problémát, ahol más 
szerszámok gyakran már kudarcot 
vallanak. 

 Alapkivitelben beépített vagy 
különálló hidraulika szivattyúval. 

 Gépek beállításához és 
emeléséhez.  

 Elengedhetetlen eszköz, amikor 
a mentési művelet során döntő a 
megbízhatóság és a sebesség. 

 Rugalmasan használható 
különféle karbantartási 
munkákhoz. 

1* Calculated with 95% efficiency – 700 bar / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 700 bar / 95% hatásfokkal számolva – 700 bar 

Teherbírás* t (kN) Löket Modell Felület Olajtérfogat Hossz Szélesség Magasság Súly 
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ANYAROPPANTÓ, SÍK 

Szokatlan konstrukciójának 
köszönhetően anyaroppantónk 
sokféle probléma esetén 
alkalmazható az anyák oldására. 

 Az anyaroppantót rozsdás vagy 
sérült anyák oldására használják. 

 Különösen azokhoz az 
alkalmazásokhoz szükséges, 
amelyeknél a lángvágó a tűz 
esetleges továbbterjedése miatt 
nem használható, és ahol kerülni 
kell a csavarok és érzékeny 
alkatrészek sérülését.  

 Nagyfokú munkabiztonság. 

 Az anyaroppantót visszahúzó 
rugóval látták el.  

Maximum allowable hardness to split is HRC 44. Not to be used on square nuts. 
Maximal zulässige Mutternhärte HRC 44. Nicht für Vierkantmuttern einsetzbar. 
Az anya megengedett legnagyobb keménysége HRC 44. Nem használható négyszögletű anyákhoz. 

Modell Anyaroppantó Menet Hatszög méret Kapacitás, tonna Súly, kg 

Méret, mm 



 
 
  

LAPOS EMELŐK 

Egy emelő olyan alkalmazásokhoz, 
ahol más emelők kudarcot vallanak. 
Alacsony felépítése miatt ez az 
emelő különösen hatékonynak 
bizonyul szűk helyviszonyok között, 
pl. gépek pozicionálásakor, 
szerszámok felszerelésekor és 
teherpróbáknál. 

 Teher általi visszaállítás.  

 Szerelő furatok az egyszerű 
rögzítéshez. 

 Keménykrómozott dugattyú 
speciálisan kezelt felfekvő 
felülettel. 

 Standard vagy teleszkópos. 

Teherbírás Teleszkóp Modell Hossz Munkamélység Magasság, min. Szélesség Súly Cikkszám 
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KÖRMÖS LEHÚZÓ 

Kivételesen széles alkalmazási körű 
univerzális lehúzó. A lehúzó két vagy 
három körömmel történő használata 
egyedülálló rugalmasságot kölcsönöz 
a szerszámnak. A szerszám nagyon 
könnyű, nagy teljesítményű és kiváló 
minőségű. Nagyra értékelt szerszám a 
szerelési és szervizelési munkát 
végzők körében. 

 Alapkivitelben beépített vagy külső 
hidraulika szivattyúval. 

 Csekély súly és robosztus 
felépítés.  

 Könnyű használhatóság az öntartó 
körmöknek köszönhetően.  

 Nagy befogási szélességű körmök. 

 A belső menetes üreges dugattyús 
munkahenger (HG) lényegesen 
megkönnyíti a lehúzási folyamatot. 

Teherbírás*, t (kN) Löket Modell Orsó Fogásszélesség, min./max. Fogásmélység, max Súly 

* Calculated with 95% efficiency – 700/825 bar. / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 700/825 bar. / 95% hatásfokkal számolva – 700/825 bar. 



 
 
  

HÁROM KÖRMÖS LEHÚZÓ 

Rugalmas lehúzó, amely egyszerűvé 
teszi az ipari karbantartást és 
szervizelést. Fejlett konstrukció 
jellemzi, amely a csekély súlyt nagy 
kapacitással és a megbízhatósággal 
egyesíti. A lehúzó kiválóan 
kombinálható a tárcsalehúzónkkal, 
mivel mindkettő ugyanazt a hidraulikus 
egységet használja tápegységként. 

 Alapkivitelben beépített vagy külső 
hidraulika szivattyúval.  

 Csekély súly és robosztus 
felépítés.  

 Könnyű használhatóság az öntartó 
körmöknek köszönhetően.  

 Nagy befogási szélességű körmök. 

 A belső menetes üreges dugattyús 
munkahenger (HG) lényegesen 
megkönnyíti a lehúzási folyamatot. 

Teherbírás*, t (kN) Löket Modell Orsó Fogásszélesség, min./max. Fogásmélység, max Súly 

* Calculated with 95% efficiency – 700/825 bar. / Berechnet mit 95% Wirkungsgrad – 700/825 bar. / 95% hatásfokkal számolva – 700/825 bar. 
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LEHÚZÓK 

A Simson lehúzók két párhuzamos 
vonórúddal rendelkeznek, ahol is a 
belsők a vonóerő felvételére 
szolgálnak, a külsők pedig 
megakadályozzák a munkadarab 
elcsúszását és emiatti sérülését. 

 Lehúzás és lenyomatás. 

 Biztonságos és stabil. 

 Kiválóan alkalmas csapágyak, 
ékszíjtárcsák, ventilátor-
lapátkerekek, tengelykapcsolók 
stb. lehúzására és lenyomatására. 

 Nagyfokú munkavédelmi 
biztonság. 

 A praktikus szemescsavar 
megkönnyíti a használatot. 

Kapacitás Löket Modellhez Orsó Fogásszélesség Fogásmélység Köröm szélesség/mélység Fogásmélys. Cikkszám 

Each cylinder and jack marked HG has a threaded holow piston with spindle and crank./ Zylinder und Heber 
bezeichnet mit HG haben Hohlkolben mit Gewinde und Spindel mit Kurbel./ A HG jelölésű hengerek és emelők 
menetes üreges dugattyúval és hajtókaros orsóval rendelkeznek. 
Weight with jack/Gewicht mit Heber/Súly emelővel: 20-27 kg 

*Specify spindle thread 
*Geben Sie die gewünschte 
Spindelgewinde 
*Adja meg a kívánt 
orsómenetet 



 
 
  

INTEGRÁLT HIDRAULIKUS SZIVATTYÚ 

Kivételesen széles alkalmazási körű 
univerzális lehúzó. A lehúzó két vagy 
három körömmel történő használata 
egyedülálló rugalmasságot kölcsönöz 
a szerszámnak. A szerszám nagyon 
könnyű, nagy teljesítményű és kiváló 
minőségű. Nagyra értékelt szerszám 
a szerelési és szervizelési munkát 
végzők körében. 

 Alapkivitelben beépített hidraulika 
szivattyúval.  

 Csekély súly és robosztus 
felépítés.  

 Könnyű használhatóság az öntartó 
körmöknek köszönhetően.  

 Nagy befogási szélességű 
körmök. 

Kapacitás*, t (kN) Löket Modell Dugattyúrúd Fogásátmérő, max. Fogásszélesség, max. Súly 
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LEHÚZÓ SA23 

Ez a lehúzó új utakat nyit meg és 
tökéletes megoldást nyújt olyan 
feladatokra, amelyek a karbantartási 
munkák során gyakran különös 
nehézséget jelentenek. 

 Lehúzás és lenyomatás pl. 
felfűzhető hajtóművek cseréje, 
tengelykapcsolók, szíjtárcsák, 
ventilátor lapátkerekek stb. 
cseréjekor.  

 23 t préselő erő áll rendelkezésre 
minden helyzetben.  

 A húzó- vagy nyomóerők a tengely 
közelében hatnak, ami az erő 
csökkentését eredményezi.  

 Tartalma: 
1 Simson Kompakt 2325HG 
2 tárcsa 
1 menetes orsó M24 fogantyúval 
4 csavar M16x55  

 Súly táskával 22 kg.  

Gear box type / Getriebetyp / Hajtómű típus 

Disc A / Scheibe A / A tárcsa 
Disc B / Scheibe B / B tárcsa 

Attaching bolt 
Anschlußschraube 
Csatlakozó csavar 



 
 
  

BEÁLLÍTÓ KÉSZLET, 15 T 

A beállító készlet egy Simson 
emelőből és különböző 
hosszabbítókból áll, amelyek 
rácsavarozhatók az emelőre. Beállító 
készletünket gyakran használják a 
hajó- és tartálygyártásban lemezek és 
vázszerkezetek hegesztéshez való 
beállítására.  

 Gyors és biztonságos szerelés.  

 15 t préselő erő áll rendelkezésre 
minden helyzetben.  

 Maximális munkavégzési 
biztonság.  

 Tartalma egy Simson 1575B 
emelő és hosszabbítók: 
1 db 70 mm 
1 db 140 mm 
1 db 280 mm 
2 db 560 mm 
1 db 96 - 167 mm (fokozatmentes 
gyors hosszúságállítás)  

 A beállító készlet hossza 134-
1985 mm.  

 Súly táskával 45 kg. 
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ÁLTALÁNOS SZERSZÁMKÉSZLET 1 

A SIMSON 1. induló készlet tartalma 
két egyszeres működésű 
munkahenger, egy üreges dugattyús 
munkahenger, alumínium kézi 
pumpa, 2 m tömlő 3/8 NPT 
gyorscsatlakozóval és nyomásmérő. 
Stabil fémládában szállítjuk. 
Szerszámkészlet 1 tartalma:  

 Lapos munkahenger rugós 
visszahúzással LHS0406  

 Lapos munkahenger rugós 
visszahúzással LHS2211  

 Üreges dugattyús munkahenger 
rugós visszahúzással HPS1240H  

 Alumínium kézi pumpa 700 bar; 
0,3 l – SHP 2 300  

 Manométer 200009  

 Hidraulika tömlő 2 m; 700 bar; 
34302  

 Fémláda 1-030  

 3/8 NPT dugaszoló aljzat 3010-3 
porvédővel 3009-3  

Az induló készlet könnyen bővíthető 
további munkahengerekkel és 
hidraulikus szerszámokkal. 

Teherbírás Löket Modell Hossz Magasság, min. Szélesség Dugattyúrúd Súly 

21 mm hollow piston / hohlkolb 
/ 21 mm üreges dugattyú 

0,3L usable oil / Nutzbare 
Ölmenge / 0,3 liter hasznos 
olajtérfogat 



 
 
  

ÁLTALÁNOS SZERSZÁMKÉSZLET 2 

A SIMSON 2. induló készlet tartalma 
két egyszeres működésű 
munkahenger, egy üreges dugattyús 
munkahenger, alumínium kézi 
pumpa, 2 m tömlő 3/8 NPT 
gyorscsatlakozóval és nyomásmérő. 
Stabil fémládában szállítjuk. 
Szerszámkészlet 2 tartalma: 

 Lapos munkahenger rugós 
visszahúzással LHS2211  

 Lapos munkahenger rugós 
visszahúzással SAS23261  

 Üreges dugattyús munkahenger 
rugós visszahúzással HPS2250H  

 Alumínium kézi pumpa 700 bar; 1 l 
– SHP 2 1000  

 Manométer 200009  

 Hidraulika tömlő 2 m; 700 bar; 
34302  

 Fémláda 1-030  

 3/8 NPT dugaszoló aljzat 3010-3 
porvédővel 3009-3  

Az induló készlet könnyen bővíthető 
további munkahengerekkel és 
hidraulikus szerszámokkal. 

Teherbírás Löket Modell Hossz Magasság, min. Szélesség Dugattyúrúd Súly 

27 mm hollow piston / hohlkolb 
/ 27 mm üreges dugattyú 

1 L usable oil / Nutzbare 
Ölmenge / 1 liter hasznos 
olajtérfogat C
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GÖMBFEJLEHÚZÓK 

Nagy gömbfejek megbontása nehéz 
feladat. Ezért kifejlesztettünk egy 
hidraulikus lehúzót, amely 
megkönnyíti ezt a munkát, és 
garantálja a gömbfejek és vezetők 
sérülésmentes szétszerelését. 

 Valmet & Sisu 302820-16H típusú 
traktorokhoz való.  

 Speciális modellek más 
járművekhez.  

 Az elfordítható hidraulika 
csatlakozó megkönnyíti a munkát.  

 Biztonságos munkavégzés a 
gömbfejek károsítása nélkül. 

Teherbírás Löket Modell Szélesség Magasság, min. Súly 



1 
 
 
  



 
 
  

SZERVIZ ÉS JAVÍTÁS 

A Simson Power Tools AB vállalja minden márkájú nagynyomású 
hidraulikus szerszám és hidraulikus emelő javítását és karbantartását. 
(Szerszám, munkahenger, tömlő, szivattyú, 700 bar/10 000 psi és nagyobb.) 
Vállajuk minden márkájú sérült hidraulikus szerszámának és 
munkahengerének ingyenes felülvizsgálatát. Javítási ajánlatot vagy új 
eszközre vonatkozó ajánlatot kaphat tőlünk. A felülvizsgálat tartalma: 
Tisztítás, szétszerelés és javítási javaslat. Ha nem javítható az eszköz, 
akkor javításra vagy új készülékre teszünk ajánlatot. Ön dönti el, hogy újat 
vásárol, megjavíttatja vagy leselejtezi. 
 
Karbantartás 
Előbb vagy utóbb minden szerszám karbantartást igényel! Javítási 
részlegünk hidraulikus szerszámok, munkahengerek és szivattyúk 
karbantartását kínálja. Ezt a fontos bevetések előtt erősen ajánlott. A 
karbantartás tartalma: Tisztítás, teherpróba, nyomáspróba, típustábla a 
karbantartás évének és hónapjának feltüntetésével Kisebb szerszámok 
esetén átalánydíjat számítunk fel - nagyobbaknál a ráfordítás alapján 
számlázunk. 



 
 
  

Kereskedők és viszonteladók 
A kereskedők és viszonteladók listáját 
itt találja: www.simsonpowertools.com 

 



ZUVERLÄSSIG UND HILFREICH ÜBERALL/MEGBÍZHATÓ ÉS MINDENHOL SEGÍT 

In pulp and paper industry 
In Papierfabriken 

Papírgyárak 

In ship yards 
Auf Werften 
Hajógyárak 

In heavy industry 
In der Schwerindustrie 

Nehézipar 

In the energy sector 
Im Energiesektor 

Energiaipar 

In wind mill industry 
In der Windkraftindustrie 

Szélerőművek 

In the offshore industry 
In der Offshoreindustrie 

Offshore ipar 

In mining industry 
Im Bergbau 
Bányászat 

F (+36) 1 294 9475 
F (+36) 96 413 078 

T (+36) 1 297 1020 
T (+36) 96 517 153/154 
T (+36) 74 419 601 
T (+36) 42 449 904

F (+36) 74 311 674 

Novotransz Kft. Mert emelni kell...  
H-2220 Budapest / Vecsés Üllői út 833 
H-9023 Győr Ipar u. 89  
H-7100 Szekszárd Rákóczi u. 166 
H-4400 Nyíregyháza Debreceni út 203. 
www.novotransz.hu 


