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Bandenwisselaars
Tafelmodel
3300-20 SMART
PLUS

• pneumatisch kantelende kolom

• Pneumatisch kantelende kolom

• monteerarm: pneumatisch

• Bediening monteerarm:
pneumatisch

• Door de speciale vorm van de afdrukschelp is afdrukken zeer makkelijk
• Zelf centrerende opspanning met 4
klauwen
• Pneumatische derde hand EASYMONT
in optie

10’’ - 22’’

320 mm

3300
SMARTSPEED PLUS

3300-22
SMARTSPEED PLUS

1000 mm

• Pneumatisch kantelende kolom
• Bediening monteerarm:
pneumatisch

• SMARTSPEED : het koppel van de motor
wordt automatisch aangepast om
steeds de perfecte kracht te hebben

• Steunblok voor de afdrukker met 2
posities
• Bandenblazer met voetbediening

• pneumatische derde hand EASYMONT
in optie

10’’ - 24’’

330 mm

• pneumatische derde hand EASYMONT standaard

1000 mm

10’’ - 24’’

380 mm

1000 mm

Steeds inbegrepen:
•

Drukregelaar, oli en filter.

•

Bandijzer + beschermstuk.

•

Extra beschemstukken voor

•

montageneus en klauwen.

Technische data :
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•

Kracht afhankelijke draaisnelheid

Bandenwisselaars
Centrale opspanning
Monty 8800S smartspeed

BEDIENINGSPANEEL

•

HET PERFECTE TOESTEL VOOR ALLE SOORTEN BANDEN !

Intuitief bedieningspaneel met duidelijk
afgebakende zones en instructies

POWERMONT

•

De innovatieve monteerkop zonder
bandijzer zorgt voor een gemakkelijke
(de)montage van elk soort band

QUICKLOK

•

De electromechanische opspanning
zorgt voor een constante kracht bij de
opspanning

SNEL
• Automatische synchronisatie van alle gereedschappen
• Snelle activering van de monteerkop
• apart gereedschap om de onderste hiel te monteren

GEBRUIKSVRIENDELIJK
• Controleer zelf alle bewegingen van de monteerkop
• Intuitieve en eenvoudige bediening

VEILIG

• De dunne moneerkop zorgt ervoor dat de hiel van de band niet onder
druk komt te staan tijdens het demonteren
• Servogestuurde beweging van de kop, de vinger volgt het profiel van de
band en voorkomt schade aan TMPS sensoren of ventielen
• Volledige, zachte bescherming van de vinger vermijdt schade aan de velg

BETROUWBAAR
• Duurzame stalen vinger met geïntegreerde plastic
bescherming

Monteercyclus :

Demonteercyclus:
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Bandenwisselaars
Centrale opspanning
Quadriga 1

• Monteerkop:
• De monteerkop begeleid de band doorheen het hele proces
• De kop veranderd tijdens het proces automatisch tussen
monteren en demonteren

Bekijk het toestel in actie :
De volautomatische
bandenwisselaar!

Bandenwisselaars
Volledige montagestraat
Volledig gamma
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Balanceertoestellen
GEODYNA 7100

EEN IDEAAL INSTAPMODEL :

BINNENARM

EXTRA LANGE AS

• Semi-automatische ingave van data
• Positionering plakgewicht

• Dankzij de extra lange as van 225 mm
kan men gebruik maken van vingerplaten of accessoires voor bijna elk
soort velg!

GEODYNA 7340P

ONZE AANRADER !
• Meettijd van slechts 4,5 seconden!
• Intuitief 10” GeoTouch display, industriële kwaliteit
• EasyWEIGHT : laseraanduiding waar gewicht geplaatst moet worden
• SmartSonar : velgbreedte wordt automatisch ingelezen
• Via WiFi verbinding kan alle informatie op het net opgeslagen worden

POWERCLAMP

EASYALU

GEODYNA 7600P

• 19 “ aanraakscherm met GOLD software
• Meettijd van slechts 4,5 seconden!
• Velgverlichting om makkelijker te werken
• Smartsonar
• Easyweight

POWERCLAMP

STOP IN POSITION

EASYALU
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Balanceertoestellen
GEODYNA 7700P
- Meettijd van minder dan 4,5 seconden !
- Intuitief 10” GeoTouch display, industriële kwaliteit
- EasyWEIGHT : laseraanduiding waar gewicht geplaatst moet worden
- SmartSonar : velgbreedte word automatisch ingelezen
- Wiellift in optie
- GeoData-arm met auto-stop systeem
- ILed : verlicht de velg wanneer nodig

GEODATA ARM

ERGONOMISCH DESIGN

(wiellift in optie)

GEODYNA 7800-2P

SNELSTE TOESTEL OP DE MARKT !
SMART SONAR

VPM TECHNIQUE

PLATINUM SOFTWARE

RIM SCANNER

(wiellift in optie)

VOLLEDIG AUTOMATISCH BALANCEERTOESTEL : ENKEL KAP SLUITEN EN HET TOESTEL DOET DE REST!

GEODYNA 8200-2P

• Gelijk aan de 7800-2P maar met smooth-ride programma
• Hoge wieluitslag is meteen gedetecteerd en er wordt match-mounting aangeraden om
geometrische problemen op te lossen, dit is een probleem dat met gewoon balanceren
niet op te lossen is !

SMOOTH RIDE
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MATCH MOUNTING

RADIAL RUNOUT

(wiellift in optie)

Balanceertoestellen
GEODYNA 9000P
• Diagnostisch balanceertoesel met touchscreen en 3D camera technologie
• Het diagnostisch balanceertoestel voor bandencentrales, garages, tuning-shops en fabrikanten.
Met 3D cameratechnologie: 5 CCD camera’s
scannen de velg en de band vanuit verschillende hoeken met speciale 3D strepen. in 1 enkele
meetloop is alle data gedetecteerd en alle afwijkingen in de velg en de band met de grootste
nauwkeurigheid gedocumenteerd.

Toebehoren balanceren

QUICKPLATE

DUO EXPERT

• De vierde generatie van
de bekende vingerplaten van HAWEKA
• Past op alle standaard
velgen met 4-5-6 boutgaten
• Plaat is gemakkelijk
te blokkeren door het
ProLock-systeem
• Afstand tussen de boutgaten zeer makkelijk af te stellen

• De ideale manier om op te spannen!

• Lage hoogte waardoor men makkelijk kan opspannen

• Verbetert het resultaat van het balanceertoestel

BIKE BOSS
• Statisch en dynamisch balanceren van motorwielen op
één toestel!
• Het eerste toestel waarmee men motorwielen dynamisch
kan balanceren vanaf een breedte van 3”

PROBIKE
• De motorwielen opspanning voor uw standaard balanceertoestel
• Kan gebruikt worden voor scooterwielen vanaf 10” tot
zeer brede ‘chopper-wielen’ of offroad wielen tot 21”
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Uitlijntoestellen
GEOLINER 630 TILT

NIEUWE SOFTWARE EN CAMERA’S
• Meting vanaf vloer tot werkhoogte
• Nauwkeurige resultaten in 2 minuten!
• Nieuw camerasysteem : camera’s nemen video opnames
in plaats van foto’s
• Online verbinding voor automatische updates
• Draagbaar display mogelijk
• Gemakkelijke installatie en service
• Geen aparte PC nodig dus geen extra meubel

HULPVIDEO’S

EZ-TOE

GEOLINER 660 XD LIFT

COMING SOON !
• Nieuwe software en camera’s !
• Nauwkeurige en herhaalbare metingen
• Kleine, lichte doelen
• Universele opspanning van 12” tot 24”
• Beweegbare cameraboom met 2 hoge resolutie VIDEO camera’s
• 22 “ flatscreen monitor
• Ingave rijhoogte

NIEUWE INTERFACE

• Volledig nieuwe gebruikersinterface met 3 niveau’s
van interventie : compenseren - waarschuwen - alert.
Dit is meteen gelinkt aan
de beste oplossing.

8

VODI

• De VODI software begeleidt
de gebruiker doorheen de
meting, hierdoor wordt
tijd bespaart doordat de
gebruiker minder over en
weer moet lopen.

Uitlijntoestellen
GEOLINER 670 XD LIFT

VERTROUWD TOESTEL WAARVAN REEDS VELE GEÏSTALLEERD
- Beweegbare camerabalk met XD-camera’s
- Meting van sporing, kamber, kaster, maximale
stuurhoek en diagonale meting
- Console met PC en printer
- Kleine en lichtgewicht doelen
- 24 inch beeldscherm

DOELEN VOOR
HOOGTEMETING

GOLD PROGRAMMA

(in optie)

GEOLINER 790 AC400

HEIGHT TRACKING

• De camera’s merken automatisch op wanneer de brug van
hoogte veranderd en passen
zich daarop aan. Steeds op de
ideale uitlijnhoogte!

GEAVANCEERDE METING

• Door de gëavanceerde metingen kan men ook na een
schadegeval het frame van
de wagen opmeten. ook verkeerde bandenmaten worden
opgemerkt, dit kan ook een
oorzaak zijn van wegtrekken!

• Draadloze 3 camera-uitlijner met XD technologie
• bluetooth communicatie = geen kabels!
• DigiSmart technologie zorgt ervoor dat de hogeresolutiecamera’s automatisch
de doelen volgen
• 3-camera systeem is prefect voor doorrij-opstellingen
• PRO42 PLATINUM software zorgt voor unieke DIAGNOSTISCHE informatie
• Geïntegreerde OEM-procedures!
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Bandenwisselaars
Centrale opspanning
KENDO 30S
•

Snelle positionering van de afdrukkers : in één
simpele manuele beweging staat de afdrukkers in
de ideale positie

•

Zowel de hoogte van de as als de afstand zijn te
verstellen : hierdoor kan de afstand tot de as verhoogd worden tot 34”!

•

Door de in hoogte verstelbare as zijn zelfs omgekeerde velgen geen enkel probleem om op te
spannen

•

Door de unieke beweging van de monteerkop is er
nooit schade aan de velg

AIKIDO

•

Alle 4 de gereedschappen worden simultaan
gepositioneerd : via een laser kan de gebruiker exact bepalen waar er gewerkt wordt

•

Door de gepatenteerde monteerkop van
krasbestendig materiaal is er nooit kans op
beschadiging van de velg en kan men zeer
dicht bij de velg werken. Dit zorgt voor minder kracht op de band waardoor de demontage gemakkelijker wordt.

•

Door een simpele druk op de knop keren alle
gereedschappen terug naar de onthouden
positie

Bandenwisselaars
Centrale opspanning
CONCERT

•

Computergestuurd demonteertoestel : geef de maten in en het
programma kiest zelf welk type
programma nodig is om de band zo
veilig mogelijk te demonteren.

•

Geef de positie van het ventiel in en
de afstand van de afdrukroller en
het programma doet de rest !

CAPTURE

•

De speciale vierde arm helpt zowel bij het
monteren als het demonteren, door de band
mee te heffen en de tweede hiel mee te
verwijderen

•

Volledig computergestuurd programma, dat
door middel van perfect op elkaar ingespeelde armen zelfs de moeilijkste banden (zoals
runflat, laagprofiel, ...) zonder probleem
verwijderd in een topsnelheid!

•

Door de gepatenteerde opspantafel van
Butler kan een zeer ruim aanbod aan banden
opgespannen worden. Het toestel merkt dat
de hoogte veranderd is en past zijn andere
armen aan.

•

Vanaf de tafel weerstand ondervind spant ze
automatisch harder op.

Profieldieptemeting
Uitlijncontrole
SPEEDTREAD BU WS 01
• Volledig zelfstandig systeem, geen abonnement,
geen internet nodig !
• Resultaat in enkele seconden, duidelijke printout die automatisch opgeslagen kan worden
• Nummerplaatherkenning
• Informatie over profieldiepte, remafstand, voordeel van rotatie
van banden en noodzaak van uitlijniing
• Bestaat in opbouw of inbouwversie
• Aslast tot 4 ton toegelaten
• Meetsysteem met stereo camera’s en lasers
zorgen elke keer opnieuw voor een correcte en
herhaalbare meting
• Optie : automatisch reinigingsysteem van de
camera’s . Door middel van perslucht worden de
camera’s schoongeblazen en wordt al het zand,
vuil, water, ... verwijderd.

SPEEDTREAD BU WS 01

werkt in combinatie met
de speedtread

•

QC2R ( Quick Control 2 Reverse) zorgt ervoor dat
er een snelle diagnose gedaan kan worden van
de voorste ashoeken, namelijk de sporing en de
kamber

•

na deze meting kan de gebruiker beslissen of hij
verder wil gaan met een volledige uitlijnmeting en
afstelling van het voertuig

•

Quick Control is een zeer snelle manier om de
belangrijkste hoeken te meten en zo te beslissen
om al dan niet over te gaan naar een volledige
uitlijning

•

Quick Control zorgt dat de diagnosetijd drastisch
daalt en laat het aantal gecontroleerde voertuigen
per dag stijgen, en dus ook de omzet

Aircotoestel
Olieflusher

ACX 110 / R134A

ACX 210 / R1234YF
•

volautomatisch servicestation		

•

remote diagnostics

•

1000u serviceinterval

•

geen gasverlies bij afkoppelen

•

99% koelmiddelrecuperatie

•

E3 technologie :

•

Ecologisch

•

Economisch

•

Efficiënt

ACX 150 / R134A
ACX 250 R1234YF

ACX 120 / R134A
ACX 220 R1234YF

FLUIDPRO

•

'dipstick' of 'cooler' mode keuzemenu

•

indicator gestarte motor

•

automatische aanpassing olieniveau

•

gemarkeerde adapters voor gemakkelijk gebruik bij aansluiten

•

volledig proces = 2 tot 5 minuten; dipstick modus 8 tot 14 minuten

•

hoorbare meldingen

ACX 280
R1234YF

De specialist voor de technische controle
CAP 2500 - CAP 2600
•

CAP 2500

•

Electronisch koplampafregelsysteem geschikt voor aanpassing en afstelling van de lichten van
voertuigen

•

Dual modus : inspectie -> afstelling

•

Afstellen van : dimlicht, grootlicht en mistlicht

•

LCD scherm

•

Laser module

•

handige afdekhoes voorkomt beschadiging

•

CAP 2600

•

Het CAP 2600 electronisch koplampafregelsysteem is verbonden, modulair en accuraat!

•

kleuren aanraakscherm

•

Linux OS

•

S2600 software

•

Meerdere talen

•

Laser voor uitlijning t.o.v. de lamp

•

Kan verbonden worden via kabel of via WiFi!

•

Conform GOCA reglementering, gebruikt in keuringsstations

CAP 3200

•

Grafisch scherm, bediening door
5 toetsen

•

Ingebouwde printer

•

Inclusief toerenteller en
olietemperatuursonde

ROETMETER KLAAR VOOR EURO 5 / EURO 6 !

De specialist voor de technische controle
CAP 3600 OPA
•

De touch-screen bediende CAP3600 is een draadloze, precieze en betaalbare gas-analyser voor
benzine en LPG wagens

•

CAP3600 en CAP3030 zijn gehomologeerd door GOCA en gebruikt door onder andere
Autosecurité

•

Duidelije software

ROETMETER KLAAR VOOR EURO 5 / EURO 6 !

CAP 9010

PHASESHIFT meetmethode !

•

PC met touchscreenbediening

•

Remtestbank met epoxy-gecoate aluminium rollen

•

Ophangingstester met faseverschuiving meetmethode

•

Sporingstester in optie

Tweekolomshefbruggen
SMART LIFT

•

Electromechanische hefbrug met assymetrische armen

•

5 jaar garantie op moer en spindel

•

Ideaal voor plaatsen waar niet voldoende hoogte is voor een
hydraulische tweepalenhefbrug

•

Reeds meer dan 100.000 smart lift hefbruggen verkocht !

•

Hefvermogen : 3000 kg, 3500 kg, 4000 kg

POWER LIFT HF

Nieuwe versie van de bekende hydraulische brug !
•

Hyperflow gecombineerd met manuele mechanische veiligheden
waardoor het voertuig voor langere tijd geblokkeerd kan worden.

•

Geen klikgeluiden tijdens stijgen of dalen

•

Hefbrug moet niet stijgen voor het dalen

•

Bediening via drukknoppen, versie 4600 met regelbare daalsnelheid via
hendel

•

Hefvermogen : 3000 kg, 3500 kg, 4000 kg, 4600 kg

•

HYPERFLOW :

•

HYPERFLOW controleert de synchronisatie van de hydraulische
zuigers van de hefbrug automatisch

•

Dit resulteerd in minder slijtagegevoelige onderdelen : geen
kabels, geen schijven, geen electronische componenten voor
de synchronisatie, ...

Tweekolomshefbruggen
POWER LIFT HF 3S
•

Speciale versie met driedubbele veiligheden

•

HYPERFLOW technologie gecombineerd met mechanische veiligheden
waardoor voertuig voor langere tijd op een hoogte geblokkeerd kan
worden

•

Regelbare daalsnelheid via bediening door een hendel

•

Hefvermogen : 3000 kg, 3500 kg, 4000 kg

POWER LIFT HL 2.50 NT
•

HYPERFLOW technologie voor automatische synchronisatie van de
gelijkloop

•

Er bestaat een versie met symetrische armen en een versie met dubbel
gelede armen (zie foto)

•

Regelbare daalsnelheid via bediening met een hendel

•

Hefvermogen : 5000 kg

POWER LIFT HL SST DG
•

Synchronisatie via gepatenteerd SST ( Safety Star Technology)

•

Vanaf de versie 6500 is elke kolom uitgerust met zijn eigen hydraulische
aggregaat

•

Vandaf de versie 6500 pneumatisch vergrendelde armen

•

Alle versies zijn uitgerust met dubbel gelede armen

•

Hefvermogen : 6000 kg, 6500 kg, 7000 kg, 8000 kg

Schaarhefbruggen
SPRINTER MOBIL 3000

•

De perfecte hefbrug voor zowel bandenmontage
als carosseriewerkplaatsen.

•

Geschikt voor alle vfoertuigen, van kleine wagens,
lage sportwagens tot zware SUV’s

•

Volledig hydraulische hefbrug

•

Wordt geleverd met 4 polymeer blokken

17 sec

1910 mm

100-990 mm

3000 kg

1400-2010 mm

JUMBO

•

De hydraulische dubbele schaarlift is de perfecte all-round brug
voor werkplaatsen waar snelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid
belangrijk zijn.

•

Door de kleine ruimte die in beslag genomen wordt, zijn
hefhoogte van 2000 mm, in lengte aanpasbare hefplatvormen
en zijn lage rijbanen is dit de lift bij uitstek voor zowel de
bandenservice, oliewissels, werk aan de motor , ...

•

Automatische syncronisatie door de gepatenteerde
HYPERFLOW technologie

Bestaat ook in ‘extended’ versie met langere
rijbanen

1550-2320 mm
35 sec

2020 mm

2000 mm

3200 kg
3500 kg
4000 kg

1460-2060 mm

Schaarhefbruggen
UNILIFT NT

•

•

Dubbel gescheiden circuit : master/slave , geen pneumatische
beveiliging nodig!

•

Met of zonder vrijwielsysteem

•

Bestaat in speciale versie voor wieluitlijning

•

Kan ingebouwd worden

35 s

Krik in optie

3500 /
5000 kg

295 - 2172
mm

COMBI-LIFT

45 s

18002000 mm

4500 /
8000 kg

4830 /
6000 mm

•

Betrouwbaar : aangestuurd door een hydraulische cilinder die gemaakt is door NUSSBAUM

•

Motor met hoge capaciteit, ondergedompeld in de olie en bevestigd op de bedieningskolom

•

Bediening door middel van drukknoppen

•

Vlakke rijbanan, versies met hulpschaarlift of wieluitlijning

•

Schuifplaten op lagers in de versie voor wieluitlijning

•

Speciale versies voor MB en BMW

•

LED verlichting

4500 /
5200 mm

Tweekolomshefbruggen
DUOLIFT HL 4500 STD
De ideale hefbrug voor zowel normale auto’s,
sportwagens, SUV’s en bestelwagens !

•

Rubberen beveiligingen tegen de
kolommen zorgen ervoor dat er geen
schade aan de deuren komt

30s

2380 mm

•

4500 kg

Door de 2 meechanische
veiligheden kan de brug
steeds geblokkeerd worden

1965 mm

DUOLIFT MTF 3000-2
Speciaal geschikt voor lage voertuigen !

•

•

Opnamehoogte regelbaar tussen
80 - 105 mm !

•

Automatisch smeersysteem

•

OEM versies

•

Inclusief energy block met 230 V
en persluchtaansluiting

Assymetrische armen

45s

2250 mm

3000 kg

2030 mm

Hefbruggen
LOGIC
•

Hydraulische cilinder zit onder de vaste rijbaan en dus goed
beschermd

•

Hoge kwaliteit, gegalvaniseerde en voorgerekte kabels

•

Katrol van grote diameter die zichzelf smeert, en dus geen
onderhoud nodig heeft

•

Automatische mechanische veiligheden (elke 100mm) en
pneumatische deblokkering, zodat men niet kan werken
zonder spanning op de kabel

34 s /
40 s

3155 mm /
3355 mm

4000 /
8000 kg

4460 mm /
6000

LOGIC OPEN FRONT
•

Hefbrug met grote, brede rijbanen en stevige structuur om zo een
maximum aan stabiliteit en werkgenot te bieden

de ideale brug voor uitlijningen

34 s /
40 s

3155 mm /
3355 mm

4000 /
8000 kg

4460 mm /
6000

CISOR
•

CE goedgekerude hefbrug die werkt op laag voltage

•

Alle scharnierpunten zijn voorzien van zelf-smerende bussen om een
lange levensduur te garanderen

•

Geen dwarsbalken of torsiebalken tussen de rijbanen om een
maximum aan toegankelijkheid te garanderen

•

Telkend e brug de grond bereikt word ze automatisch
gesynchroniseerd door een gepatenteerd ventiel

34 s /
40 s

255 - 2105
mm

4000 /
8000 kg

4460 mm /
6000

Hefbrug
CISOR Y
•

Een maximum aan ruimte !

•

Door de 4 pistons blijft de brug steeds perfect horizontaal

•

CE goedgekerude hefbrug die werkt op laag voltage

•

alle scharnierpunten zijn voorzien van zelf-smerende bussen om een
lange levensduur te garanderen

•

geen dwarsbalken of torsiebalken tussen de rijbanen om een
maximum aan toegankelijkheid te garanderen

•

Grote toegankelijkheid via de zijkant

•

Perfect voor uitlijning!

40 s

2100 mm

6500 kg

6000 mm

Hef-accessoires

voor alle merken hefbruggen !

Rubberen pads

Speciale aanpassingen

Rubberen rampen

Rubberen blokken

Polymeer blokken

Rubberen platen

Oplossingen voor servicewagens
Dido mv 26 - 2 into 1
•

Volledig hydraulische beweging om
zo snel mogelijk te kunnen werken.

•

Het meest veelzijdige toestel : mon-

Balanceertoestel gemonteer op dezelfde
arm : een maximum aan voordelen op een
kleine ruimte !

teren, demonteren en balanceren van
vrachtwagen en personenwagens !

•

Demonteersysteem zonder bandijzer,
met speciale vinger voor extreem
brede wielen

Dido mv 26 - 2 into 1
De meest compacte oplossing met volledig
hydraulische bewegingen

•

Kit voor personenwagens mogelijk

•

Met 1 toestel alle soorten wielen

Demonteertoestel vrachtwagens
MONTY 5800B

•

Opspanbereik van 4” tot 58” zonder verlengstukken

•

Hoge afdrukkracht : 38 kN

•

Hydraulisch gecontroleerd heffen en dalen van monteerarm

•

Hydraulisch gecontroleerd draaien van monteerkop

•

Hydraulisch gecontroleerd (en regelbare snelheid) van monteerslede

4’’ - 58’’

1500 mm

2500 mm

2000 kg

Navigator 73.17

•

Universele bandenwisselaar voor extreem grote banden

•

Lange opspanklauw voor zeer brede velgen

•

Maximale afdrukkracht : 42 kN

•

Regelbare rotatiesnelheid met invertor : 12/6/1 rpm

•

Geschik voor profileren van banden

•

Regelbare slede voor lange levensduur

4’’ - 50’’
4’’-60’’

1750 mm

NAV 01

•

Snelste montage van vrachtwagenbanden

•

Compact toestel

•

Afdrukkracht van 18 kN

•

Geschikt voor vrachwagenbanden, busbanden en super singles

14’’-27’’

540 mm

1320 mm

1200 kg

30’’

2700 mm

3000 kg

Demonteertoestel vrachtwagens
Bandenkooien - Mobiele kolommen
DIDO XXL-L
•

Monteerhulp steeds in lijn met de velg = Beste positie!

•

Uitstekende prijs - kwaliteitsverhouding

14’’-42’’
14’’-60’’

1500 mm

2700 mm

2500 kg

Bandenkooien

Mobiele hefkolommen

•

electromechanische hefkolommen

•

Bestaat in versie voor heftrucks

•

Hefvermogen per kolom : 3000 kg, 4000 kg, 5500 kg, 7000 kg, 8500 kg,
10000 kg

Balanceertoestel vrachtwagens
GEODYNA 980L

•

Automatische invoer van offset en diameter

•

Meetsnelheid lager dan 100 rpm

•

VPM : Virtual plane measurement

•

Meettijd minder dan 18 seconden

•

Inclusief pneumatische wiellift

1300 mm

650 mm

250 kg

WB 690

•

Stevig, snel en betrouwbaar

•

Computergestuurd balanceertoestel voor vrachtwagens,
bestelwagens en personenwagens

•

Standaard uitgerust met pneumatische wiellift

•

Haweka opspanning inbegrepen

•

Perfecte prijs-kwaliteitsverhouding

44’’

20’’

200 kg

WB190

•

Handaangedreven mobiel balanceertoestel

•

Vooral geschikt voor bus en truckwielen

•

Zeer handig voor mobiele service

•

Inclusief HAWEKA opspanning

26’’

20 ‘‘

250 kg

Uitlijntoestel vrachtwagens
JUMBO 3D

3D technologie voor vrachtwagens !

• Innovatieve beeldverwerking technologie
•

De Jumbo 3D gebruikt de laatste innovatieve digitale
cameratechnologie door 4 afzonderlijke camera’s te laten kijken naar
de doelen.

• Compensatie in slechts 1 beweging!
•

De Jumbo 3D kan 10 doelen per meting bekijken, hierdoor kan je tot 5
assen in 1 uitlijning meten!

HAWEKA AXIS
Gamma uitlijntoestellen voor vrachtwagens en
landbouwvoertuigen
•

AXIS 4000 - electronisch uitlijntoestel voor
vrachtwagens

•

CMC4000 - uitlijntoestel voor het chassis

•

SAD 4000 - toestel voor regeling van ACC-sensors

•

AXIS50LM - uitlijntoestel voor
landbouwvoertuigen

De specialist in pneumatische krikken !

Elke krik is getest vooraleer ze

PTJM8031

de fabriek verlaat !

PTJ40152

PTJ40152L

PTJ60123

PTJM10072

PTJ20142P

PTJ 40152
PTJ 40152L
PTJ 60123
PTJ 20142P
PTJM 8031
PTJM 10072

40/20 t

2

150 mm

300 mm

8-10 bar

39 kg

400 nl/min

40/20 t

2

150 mm

300 mm

8-10 bar

39 kg

400 nl/min

60/30/15 t

3

120 mm

255 mm

8-10 bar

50 kg

600 nl/min

20/10 t

2

140 mm

306 mm

8-10 bar

15 kg

400 nl/min

80/50/25 t

3

341 mm

859 mm

10-12 bar

138 kg

600 nl/min

100 t

1

725 mm

1170 mm

10-12 bar

324 kg

600 nl/min

Tel: 03 451 34 00
Fax: 03 457 09 68
Email: info@proveqplus.be

