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TRUCK & AGRI CATALOGUS



KING 2600

KING 5600

KING 58B

De BOXER KING 2600 is een uitstekend 
demonteertoestel gericht op het gebruik bij 
vrachtwagens en bussen. Dit toestel is voorzien 
van permanente plastic beschermstukken op de 
klauwen om velgen te beschermen.

De hydraulische klauwen zijn voorzien van een 
eenrichtingsventiel zodat deze nooit hun grip 
kunnen verliezen!

• Opspanbereik: 14” - 26”
• Max. wielbreedte: 700 mm
• Max. wieldiameter: 1500 mm
• Max. wielgewicht: 1000 kg
• Kracht afdrukker: 27 kN

De BOXER KING 5600 is een toestel ontworpen 
voor intensief professioneel gebruik.

Het gepatenteerde ontwerp van de afdrukschijf 
zorgt ervoor dat elke band probleemloos van de 
velg gedrukt kan worden.

• Opspanbereik: 14” - 44”
• Max. wielbreedte: 1100 mm
• Max. wieldiameter: 2300 mm
• Max. wielgewicht: 1500 kg
• Kracht afdrukker: 33 kN

De BOXER KING 58B is het absolute monster voor 
de moeilijkste band-velg combinaties.

Door de unieke positie van het gereedschap 
kan men probleemloos (de)monteren, zelfs bij 
velgen met velgranden van 40 mm dik!

• Opspanbereik: 14” - 58”
• Max. wielbreedte: 1500 mm
• Max. wieldiameter: 2500 mm
• Max. wielgewicht: 2000 kg
• Kracht afdrukker: 38 kN



H: 1150 mm
W: 550 mm
H: 1248 mm 
B: 680 mm
L: 1260 mm

H: 1300 mm
W: 600 mm
H: 1420 mm 
B: 800 mm
L: 1450 mm

H: 1850 mm
W: 850 mm
H: 2004 mm 
B: 1050 mm
L: 2164 mm

H: 2200 mm
W: 1200 mm
H: 2400 mm 
B: 1400 mm
L: 2700 mm

H: 2200 mm
W: 1400 mm
H: 1730 mm 
B: 2480 mm
L: 2480 mm

H: 1000 mm 
B: 1200 mm
L: 1200 mm

350 kg

TBR ALCATRAZ TBR 1200

OTR 2000 MAXI SAFE

XBOX BANDENSPREIDER TS9000

OPBLAASCOMPUTERS PCI900 - PCI1200

De TECO by AHCON opblaascomputers zijn 
echte topkwaliteit en al jarenlang 
de referentie in werkplaatsen.



De BUTLER LIBRAK HIGHWAY is een ideaal instaptoestel of 
toestel voor mobiele service. De motor van dit toestel heeft 
een lage rotatiesnelheid waardoor men geen plaats verliest 
met een wielkap. 

Door zijn enorm lage gewicht (slechts 115 kg!) en zelf-
kalibratie systeem is dit toestel uitermate geschikt voor de 
mobiele service!

• Velgdiameter: 10” - 30”
• Velgbreedte: 1,5” - 22”
• Nauwkeurigheid: 1 gram
• Rotatiesnelheid: 80 rpm
• Max. wielgewicht: 200 kg

LIBRAK HIGHWAY

Dit balanceertoestel voor vrachtwagens en bussen is de 
perfecte prijs-kwaliteit verhouding.
Uitgerust met de modernste snufjes zoals laser aanduiding 
en 7 verschillende programma’s voor aluminium velgen.

Standaard uitgerust met een wiellift, verder is het 
toestel volledig zelf samen te stellen met verschillende 
accessoires!

• Velgdiameter: 8” - 35”
• Velgbreedte: 2” - 20”
• Nauwkeurigheid: 1 gram
• Rotatiesnelheid: 80-120 rpm
• Max. wielgewicht: 200 kg

STEPLINE 9300 TRUCK

Het ultieme werkpaard voor werkplaatsen of 
bandencentrales met een hoog volume aan banden.
Bestaat ook in een versie met digitaal display (GEODYNA 
980L)

Dit balanceertoestel is reeds in vele werkplaatsen 
geïnstalleerd en heeft een uitstekende reputatie 
opgebouwd.

• Velgdiameter: 8” - 30”
• Velgbreedte: 2” - 20”
• Nauwkeurigheid: 1 gram
• Rotatiesnelheid: 98 rpm
• Max. wielgewicht: 250 kg

GEODYNA 4800-2L



STEPLINE 9300 TRUCK

Eenvoudig verplaatsen van zelfs de grootste 
wielen ter wereld!
Maakt het monteren en demonteren van grote 
wielen enorm eenvoudig.

• Grote handvaten om de kar eenvoudig doorheen 
de werkplaats te verplaatsen

• Wieldiameter van 1000 mm t.e.m. 2400 mm!

Door te draaien aan de 
hendel draait het hele wiel 
rond. Hierdoor heeft men 
geen problemen meer om 
de boutgaten af te stemmen 
voor de montage.

WT 1500 NT

TRUCK CENTERING KIT

Opspanning blijft de basis van een correcte 
balancering. Zeker bij zwaardere wielen is 
dit zeer belangrijk. Dankzij de accessoires 
van Haweka bent u steeds zeker van een 
correcte en veilige opspanning van al uw 
wielen.

ADBLUE DISTRIBUTIE
PIUSI is reeds jaren de referentie op vlak 
van vloeistofverdeling. Verschillende 
opties beschikbaar, zowel manueel als 
automatisch, vraag ons om advies!



TECHNOVECTOR 7 TRUCK

REVOLUTIONAIR: 3D uitlijning voor 
vrachtwagens, bussen en trailers!

De eenvoud en het gemak van een uitlijntoestel 
voor personenwagens maar dan voor 
vrachtwagens, bussen en trailers!

Omdat men werkt met mobiele kolommen neemt dit 
toestel zelfs geen extra plaats in uw werkplaats in! 
Na het uitlijnen kan men eenvoudig de kolommen 
wegrollen, zo blijven deze ook goed beschermd.

Verschillende opstellingen:

Verschillende opstellingen en modellen van voertuigen zijn mogelijk.
Zo kan men simultaan 4 assen meten en live-afstellen, de resultaten krijgt men in real-time 
op het scherm.

AXIS 50LM

Het afstellen van de sporing in moderne 
landbouwvoertuigen is even belangrijk als bij 
auto’s of vrachtwagens.

Deze sporing kan bij moderne tractoren enkel 
gemeten worden met de juiste apparatuur. 
De HAWEKA AXIS 50LM is hier het perfecte 
toestel voor!

• Niet nodig om het toestel op te heffen om 
een meting te doen

• Handige trolley voorzien zodat het 
uitlijntoestel opgeborgen kan worden indien 
het niet in gebruik is.

• Hoeken worden nauwkeurig gemeten door 
middel van laser.

Uitlijnen voor agri-voertuigen



De TECHNOVECTOR 7 TRUCK is uitgerust met 5 (!) 
HD-camera’s. 
Men werkt hier ook met videocamera’s in plaats van 
fotocamera’s om steeds een beeld zonder enkele 
vertraging te kunnen weergeven.

De 5e camera communiceert tussen de 2 mobiele 
kolommen. Zo krijgt men steeds een perfect 
uitlijnresutaat zonder dat men tijd verliest met het 
positioneren van de kolommen.

5 HD camera’s

Keuze van uitlijnreferentie
Bij de TECHNOVECTOR 7 TRUCK heeft 
men de keuzeover  wat er gebruikt 
word als referentie bij het uitlijnen.

Zo kan men naargelang de specificaties 
van de fabrikant kiezen of men het 
frame als refentie gebruikt of de 
achteras.

Steeds een correct resultaat en een 
maximum aan voertuigen dat men kan 
uitlijnen!

De optionele electronische 
inclinometer meet eenvoudig 
alle nodige hoeken die men kan 
ingeven in de software.

Electronische 
inclinometer



De Butler Mobi serie doet reeds dienst in vele 
werkplaatsen. Door de vele verschillende mogelijke  
opstellingen en opzetstukken kan deze lift ieder voertuig 
heffen.

Verschillende ashoogtes

Het is mogelijk om 
verschillende ashoogtes in 
te stellen per 2 kolommen. 
Zo kan men probleemloos 
voertuigen met verschillende 
ashoogtes heffen maar toch 
een perfecte synchronisatie 
behouden.

Uitbreidbaar

Dit systeem is steeds uitbreidbaar : 
men schakelt moeiteloos over van 
een opstelling met 4 kolommen 
naar 6 of zelfs 8 kolommen. Dit 
syteem blijft ook na aankoop 
uitbreidbaar: als men nood heeft 
aan een uitgebreider systeem 
kan men steeds kolommen bij 
aansluiten.

Modulair systeem
Men kan elke paal apart 
aanduiden als ‘Master’ kolom.
Zo is het met dit systeem 
geen probleem om 2 sets 
apart te laten werken. Indien 
nodig koppelt men deze sets 
moeiteloos terug aan elkaar. 
Dit bespaart op een apart 
hefsysteem!

Verschillende opnamesystemen mogelijk. Contacteer 
ons voor meer informatie!

MOBI

Afmetingen : 



PTJ 40152 40/20 t 2 150 mm 300 mm 8-10 bar 39 kg 400 nl/min

PTJ 40152L 40/20 t 2 150 mm 300 mm 8-10 bar 39 kg 400 nl/min

PTJ 44105 44/32/22/14/8 t 5 100 mm 260 mm 8-10 bar 63 kg 600 nl/min

PTJ 20142P 20/10 t 2 140 mm 306 mm 8-10 bar 15 kg 400 nl/min

PTJM 8031 80/50/25 t 3 341 mm 859 mm 10-12 bar 138 kg 600 nl/min

PTJM 10072 100 t 1 725 mm 1170 mm 10-12 bar 324 kg 600 nl/min

PTJ40152

PTJ40152L

PTJ44105

PTJ20142P

De lucht-hydraulische krikken 
voor zware voertuigen zijn 
uitermate praktisch en 
eenvoudig te bedienen. De 
pistons schuiven automatisch 
terug in en de dubbele 
daalventielen zorgen ervoor dat 
de druk perfect behouden blijft.

Ideaal voor elke werkplaats!

Lucht-hydraulische krikken

Met zijn handige 
opbergkoffer is deze 
krik perfect voor de 
mobiele service!

PTJM10072 PTJM8031

De industriële lijn van ProTools 
staat garant voor de allerhoogste 
kwaliteit.

Deze kriks zijn ontworpen voor de 
mijnbouw en zijn bijgevolg ontworpen 
om tegen een stootje te kunnen.

Industriële uitvoering



CAP 2600 WORKSHOP

CAP 3600 GO WORKSHOP

De CAPELEC CAP 2600 is de perfecte 
lichtregelaar voor elke werkplaats, ook indien 
de vloer van uw werkplaats niet perfect vlak is!

Bovendien is de CAP2600 uitgerust om 
zowat elk licht op de markt te testen: LED, 
Hallogeen, Xenon, Matrix, ...

Het toestel is standaard uitgerust met Laser 
om het toestel te positioneren, gedetailleerd 
voor & na rapport, ingebouwde inclinometer, 
positie assistentie, ...

Geen vlakke
vloer nodig!

De CAPELEC CAP 3600 GO WORKSHOP is een 
emissietester van de hoogste kwaliteit.

Dit toestel zorgt voor een uitgebreid rapport na 
het meten van de uitlaatgassen van zowel diesel 
als benzinevoertuigen.

Bovendien is het toestel enorm eenvoudig te 
bedienen door zijn groot aanraakscherm en 
handige software die de gebruiker doorgeen de 
verschillende stappen helpt.

Het toestel is ook volledig mobiel zodat dit geen 
extra plaats en de werkplaats inneemt.

ASTRABUS RR 1501 BUS
Volautomatisch aircotoestel 
voor trucks, bussen, 
koelwagens,...

Technische gegevens:
• tank: 40 kg
• Vacuumpomp: 260 l/min
• Compressor: 1000 g/min
• Automatische recuperatie
• Automatische verwarming

Technische gegevens:
• tank: 30 kg
• Vacuumpomp: 170 l/min
• Compressor: 600 g/min
• Automatische recuperatie
• Automatische verwarming

De RR 1501 BUS is voorzien 
van ClimaControl software 
die de gebruiker eenvoudig 
doorheen de verschillende 
stappen begeleid.

Ook gehomologeerde deeltjesteller 
beschikbaar!



RR 1501 BUS

HDi 13K400 TC (13kw) HDi 18K400 TC (18kw)

Deze inductieverwarmers van AIT zijn all-round toestellen van de hoogste kwaliteit.
Zo zijn deze toestellen voorzien van autotuning, electronische veiligheid, instelbare 
temperatuur en kan u het aantel kw eenvoudig instellen via het intuitieve aanraakscherm.

Bovendien zijn deze toestellen voorzien van een extra-lange inductor kabel (4,25 meter) om 
eenvoudig te werken.
Ook is er geen enkele installatie vereist: deze toestellen zijn volledig plug&play!

Slanghaspels lucht & water
Slanghaspels olie
Slanghaspels electriciteit



+32 3 451 34 00

info@proveqplus.com

www.proveqplus.com

PROVEQ+ is de specialist in de invoer, distributie, installatie en 
dienst na verkoop van de technisch meest hoogwaardige toestellen 
nodig voor de controle van de actieve veiligheid en diagnose in de 

professionele automotive sector

West-, Oost Vlaanderen en Vlaams Brabant
Luc Vermoens
Gsm: 0496 253 353
luc.vermoens@proveqplus.com

Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant
Eddy Brepoels
Gsm: 0496 253 253
eddy.brepoels@proveqplus.com

Wallonië, Brussel en Luxemburg
Francis Maghe
Gsm: 0490 490 878
francis.maghe@proveqplus.com


