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Globalt varumärke,
pålitligt partnerskap
Chicago Pneumatic är fokuserad 100 % på 

partnerskap, med ett tydligt engagemang i att utveckla 

företagssamarbete med våra partners och öka deras 

verksamhet inom tryckluft. Vi betraktar våra partners som 

en förlängning av vårt team. De spelar en viktig roll i vår 

marknadsstrategi och för vår framgång som företag.

Vår affärsmodell baseras på ett lojalt och långsiktigt 

partnerskap där alla är vinnare. Ett starkt partnerskap är 

fundamentalt för Chicago Pneumatics framgång och ger 

oss bättre möjligheter att möta våra kunders behov.

Chicago Pneumatics vision för partnerskap, är att 

arbeta tillsammans för att bygga ett  program och en 

produktportfölj som är etiskt och ökar vår geografiska 

närvaro och närhet till kund. Vi skall tillsammans öka våra 

marknadsandelar på vår marknad. 

Vårt erbjudande till Chicago Pneumatic partners är 

gediget genom att ge praktiskt stöd att

 ● Hålla isär våra produkter och serviceerbjudanden för 

att särskilja dig från dina konkurrenter

 ● Maximera värdet på dina investeringar i människor 

och produkter

 ● Öka resultatet av din tid och dina ansträngningar 

genom kortare säljcykler och mer förutsägbara vinster

Hålla isär

Öka

Maximera
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Över ett sekel av 
erfarenhet

Flera decenniers 
innovation

Redan 1889 insåg John W. Duntley att byggnadsarbetare 
i synnerhet hade behov av många typer av verktyg som 
ännu inte fanns ute på marknaden. Han grundade Chicago 
Pneumatic Tool Company och påbörjade ett livslångt arbete 
med att förse alla typer av industrier och företag med verktyg 
nödvändiga för deras framgång.

Under åren som följde växte Duntleys företag tack vare
produktinnovation och att hela tiden fokusera på produktkvalitet 
och driftsäkerhet. Namnet Chicago Pneumatic blev känt och 
värdesattes av arbetare över hela världen för hållbara och 
pålitliga verktyg som gjorde tuffa jobb enklare och som var 
utformade för att uppfylla specifika behov. 

Idag är Chicago Pneumatic ett globalt varumärke som erbjuder 
produkter till i stort sett alla branscher och för ett oräkneligt 
antal tillämpningar. Vi är mycket stolta över att kunna säga att 
Chicago Pneumatic, efter alla dessa år, fortfarande står för 
pålitlighet, hållbarhet och kundvärde. 

Chicago Pneumatic, som grundades för mer än 100 år sedan 
av en man som såg att det fanns ett behov att tillfredsställa. 
Chicgao Pneumatic har en stark bakgrund i att hela tiden söka 
efter nya sätt att uppfylla dina behov – idag och imorgon.

Bygga vidare på 
framgång 
Oavsett om du underhåller en lastbilsflotta eller tillverkar
vindkraftverk, så är din erfarenhet av våra kompressorer, 
verktyg och utrustning nyckeln till vår produktutveckling 
och fortsatta framgång. Det är vårt mål att upprätthålla din 
produktivitet i alla lägen.

Chicago Pneumatic grundades  
Första trycklufthammaren med singel ventil 1901

Första elektriska verktyget och etablering utanför USA 1904-
1905

Chicago Pneumatic utvecklar luftverktyg och bergborrar 1904-
1913

Simplate-ventiler ersätter mekaniska ventiler på 
kompressorer och anammas av alla kompressortillverkare 1912

Chicago Pneumatic verktyg och utrustning används för att 
bygga Empire State Building 1930

Chicago Pneumatics anläggningsmaskiner används för att 
bygga Golden Gate-bron 1930-talet

Världens första mutterdragare:pneumatisk och elektrisk 1939

Den berömda affischen som visar ”Rosie the Riveter” med 
en nithammare från Chicago Pneumatic i knät 1943

Chicago Pneumatics borrskär närmar sig djup på 
6 000 meter vid oljeprospektering 1958

Chicago Pneumatic specialtillverkar verktyg för tillverkning 
av Boeing och Concorde 1960-talet

Världens första spärrnyckel från Chicago Pneumatic börjar 
användas på Ford Motor Company 1969

CP611 mutterdragare, särskilt utformad för att användas 
vid byggnationen av NY World Trade Center

1969-
1970

Genombrott för ”klämmutter”verktyg vid montering av 
särskilt viktiga leder på fordon 1971

Patenterad tvåklo-koppling för mutterdragare 1970-talet

Hundratals tillämpningsspecifika produkter utvecklas för 
byggnads-, fordons- och verkstadsindustrin 1990-talet

Reglerbara oljefria slipmaskiner 2000

Den nya designen för Chicago Pneumatic ser dagens ljus 2010
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Varumärket utlovar

Människor.

Chicago Pneumatic-människor – 
produktionsingenjörer, försäljningstekniker, 
distributörer, kunder – alla har en sak gemensam. 
Vi är passionerade när det gäller prestanda. 
Vi vet att varje motordrivet verktyg, kompressor, 
generator, hammare och utläggningsverktyg är 
perfekt anpassat till en specifik kunds behov. Vi är 
stolta över Chicago Pneumatics mer än 100-åriga 
historia och vi älskar att visa upp de senaste 
produktinnovationerna från Chicago Pneumatic.

Passion.

För Chicago Pneumatic-människor handlar 
prestanda inte bara om produkter. Vi värderar 
även våra affärspartners och kunders prestationer 
och gör vårt bästa för att det ska vara så enkelt 
som möjligt att arbeta tillsammans med Chicago 
Pneumatic. Vi samarbetar, hjälper varandra att 
bli ännu mer produktiva och visar hur Chicago 
Pneumatics produkter fungerar bättre tillsammans.

Prestanda.

Chicago Pneumatic-människor är passionerade när 
det gäller prestanda.– passionerade när det gäller 
professionella prestanda, våra produkters prestanda 
och våra kollegor och partners prestationer.

Chicago Pneumatic-människor 
är passionerade när det gäller 
prestanda.



Vårt fokus är på din industri
Chicago Pneumatic är den perfekta partnern för 
dina industriella projekt tack vare vår omfattande 
portfölj av skruvkompressorer, kolvkompressorer, 
tryckluftslösningar och service.
Hela produktsortimentet utmärker sig genom sin 
hållbarhet och att alltid sträva efter bästa möjliga 
prestanda. Vi erbjuder även hundratals verktyg, allt 
från skruvnycklar till borrmaskiner, som är utformade 

för att tillmötesgå specifika krav inom industrin.

Vårt fokus på fordonsindustrin
I decennier har Chicago Pneumatics hjärta vurmat lite extra 
för fordonsverkstadsindustrin: vi förstår vilka behoven är 
när man underhåller och reparerar bilar. Vi har inte bara de 
rätta, kraftfulla verktygen, vi utvecklar, tillverkar och levererar 
trycklufts- och eftermarknadslösningar som tillgodoser 
dina tuffaste krav som yrkesverksam inom fordonsservice. 
Med Chicago Pneumatic blir dina optimala prestanda en 
självklarhet. 

Vårt fokus på byggnadsindustrin
Chicago Pneumatic är även aktiv inom byggnadssektorn med 
portabla kompressorer och generatorer. Byggda för att tåla 
tuffa förhållanden. De är enkla att flytta och perfekt lämpade att 
använda på en byggarbetsplats. Även byggverktyg (handhållna 
hydrauliska, pneumatiska eller bensindrivna verktyg, 
riggmonterade hydraulhammare), lätta kompakterings- 
och betongverktyg ingår i vårt byggnadserbjudande. Alla 
våra produkter har dessutom genomgått grundliga tester 
för att garantera utmärkt produktkvalitet och pålitliga och 
kostnadseffektiva lösningar för dina verktygsbehov.

 

Kolla hela vårt utbud på www.cp.com
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Ett brett produktsortiment som täcker olika 
marknadssegment och specifika behov


