
Tiden endrer seg - 
det gjør vi også...

I takt med utviklingen endrer mennesker og marked 

seg. Vi er ingen kamelon, men veldig fleksible når 

det gjelder å følge markedests etterspørsel og ut-

vikling. Samtidig vil vi aldri glemme vår grunntanke 

- utvikling og produksjon av effektive luftverktøy.

I juli 2010 førte sammenslåingen av Cooper Power 

tools og Danaher Tool Group til opprettelsen av Apex 

Tool Group, en betydelig aktør i markedet. Som pro-

dusent og markedsfører av elektiske og trykklufts-

drevne verktøy og tilbehør for produksjonsbedrifter 

over hele verden har vi allerde en solid tilstedeverelse i 

markedet med flere produktserier. Med mer enn 50 års 

erfaring med utvikling av kvalitetsverktøy er vi klare 

for dine utfordringer...

-Cleco
-Master Power 
-Dotco
-Airetool
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Dotco - verktøy som arbeider med deg, ikke 
mot deg.
Produsert i mer enn 75 år og mal for mange 
av verdens produsenter. Dotco er kjent som 
det optimale produktet innen renseprodukter 
i industrien. Unike produksjonsteknikker har 
gjort det mulig å bygge et konsept rundt små, 
lette, ergonomiske 
og slitesterke slipe-
maskiner i forskjellige 
utførelser.

Dette kjennetegner et 
Dotcoprodukt:

- Høy slitestyrke

- Ergonomisk utforming

- Enkelt vedlikehold

- Høy presisjon

- ISO 9001

- Lav lyd

- Minimale vibrasjoner

- Fleklsiblitet.

Dotco tilfredstiller de strenge 

kraven til industrien der høy ef-

fektivitet når det gjelder å fjerne 

uønsket materiell er essensielt. 

Dotco kombinerer høy kraft med 

høyt turtall for å oppnå optimal 

effekt.

Airetool - verktøy for 
rensing  og  utvidelse 
av rør for produksjon 
og vedlikehold av var-
mevekslere, kjølere, 
kondensatorer eller an-
net utstyr. 

Med et stort utvalg av rørutvi-

dere, renseverktøy og honer har 

Airetool det du trenger for en 

effektiv jobb.

Effektiv service og kort nedetid 

på utstyr er et krav fra dagens 

produsenter. Derfor er Airetool 

det foretrukne vedlikeholdsverktøyet hos verdens ledende 

industribedrifter.  Apex Airetool er produsert i henhold til ISO 

9001, noe som sikrer høy kvalitet på produktet. 

Modeller med motstandskontroll sikrer rett utvidelse av 

rørene og gir deg et optimalt resultat 

Det er enkelt. Gi brukeren ett verktøy han er komfortabel med 

og han jobber bedre. Airetoll-verktøy jobber med brukeren, er 

komfortabel å bruke og gjør jobben lettere. Høy presisjon, en-

kelt vedlikehold og høy slitestyrke gjør Airetool til operatø-

rens førstevalg.



Cleco skrutrekkere for monteringsarbeide er bygget for 
pressisjon, slitestyrke og produktivitet. Hovedsaklig 
tre serier, Inline, Vinklet og med Pistolgrep. 

Designet på bakgrunn av din ekspertise og erfaring
Din produktivitet er vår målestokk. Nøye studier av arbeidsteknikker og 

utfordringer over lang tid utvikler våre produkter.

-For de mest krevende jobber
Kontinuerlige forbedringer gjør Cleco-produktene kapable til å håndtere 

de tøffeste utfordringer. 

-Tilfører merverdi til din produksjon
Høy presisjon gir deg mulighet til å få det rett på første forsøk. Minimalt 

med feilmontering gir deg økt verdi.

-Designet med tanke på brukerne
Ergonomisk utforming, mykt grep, lav temperatur og minimalt med vi-

brasjoner gjør arbeidsdagen enklere.

 

 Vinklet         Inline   Pistolgrep                 Utstyr

Cleco vinkelslipere og utstyr for å fjerne materiale.
Arbeid som trenger høy grad av ren-
sking, trenger solid og effektivt verk-
tøy. 
Designet for høy belastning er Clecos vinkelslipere 
det rette valget når produktivitet og maksimal op-
prenskning er målet. Cleco vinkelsliperer leveres i 
utallige modeller fra små enhåndsverktøy opp til 
4hk motorer.
Designet er kopiert av konkurenter over flere tiår, 
men robusthet og slitestyrke er det ingen som tar 
oss på.

CLECO, den optimale bal-
ansen av ytelse, ergono-
mi og slitestyrke. Desig-
net for høy belastning i 
de mest krevende omgiv-
elser. Høyt moment, lav 
vekt og  høy valuta for 
pengene.

Cleco muttertrekkere leveres i 3 serier, 
CWC, CWM og CV. 

CWC - en lett muttertrekker som kombinerer slitestyrke og 

ergonomi med minimal vekt. Tvillinghammer og lagre beregnet 

for indistruell bruk sikrer lang levetid. 

CWM - en ekstremt robust trekker, som har vært gjennom de 

tøffestet tester, blant annet sluppet fra to etasjer høyde ned på 

betong, for deretter å bli testet over lengre tid utendørs i eks-

treme miljøer. Alt for å sikre deg ett pålitelig produkt.

CV - en arbeidshest beregnet på generell produksjon, reparas-

jon og vedlikehold. Lett, balansert og komfortabel gir den deg 

Cleco kvalitet til en hyggelig pris.

                    CWC          CWM   CV

Master-Power. Fra opprettelsen i 1939 har 
Master Power fokusert på ytelse, service-
vennlighet og verdi for pengene. Master-
Power er produktserien for deg som ønsker 
et kvalitetsprodukt, men ikke ønsker å betale 
prisen man må for en Cleco. 

Pussemaskiner - en komplett serie av pussemaskiner 

gjør Master-Power til en av verdens ledende produkter 

innen bearbeiding av tre, kompositt, metall eller sten.  

Driller og Skrutrekkere - designet med tanke på ope-

rasjon, smale og lette for enkel operasjon.

Muttertrekkere - designet for å ha litt mer kraft enn 

det du trenger for jobben.

Vinkelslipere og annet slipeutstyr - pressisjons-

utsyr med høy grad av brukersikkerhet. Forskjellige mod-

eller til ulike behov. 


