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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



MONTY 3300-20
Smart

3300-22 
SmartSpeed

3300-24
SmartSpeed

3300 Racing
SmartSpeed

Opspanbereik binnen   12” - 20” 12” - 24” 12” - 24” 12” - 24”

Opspanbereik buiten    10” - 22” 10” - 22” 10” - 24” 10” - 24”

Max. wielbreedte 330 mm 330 mm 330 mm 380 mm

Max. diameter wiel      1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Snelheid                       8 rpm 7 - 18 rpm 7 - 18 rpm 7 - 18 rpm

Kracht afduwer            12 kN 12 kN 12 kN 12 kN

Max. wielgewicht 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

Afmetingen  (LxWxH)  178x160x185 cm 178x160x185 cm 190x160x185 cm 192x162x169 cm

Gewicht                        300 kg 315 kg 330 kg 330 kg

Stroom 400V 3ph 5A 230V 1ph 16A 230V 1ph 16A 230V 1ph 16A

Goedgekeurd door  

Optionele accessoires 

Het gepatenteerde SmartSpeed 
systeem zorgt ervoor dat het 
toestel automatisch de snelheid 
aanpast aan het ondergane 
koppel. Dit zorgt voor een 
maximum aan efficiëntie en 
veiligheid!

SmartSpeed ™

De krachtige pneumatische 
derde arm zorgt voor een 
moeiteloze montage van zelfs 
de moeilijkste banden. 
Zelfs Runflat banden of 
banden met zeer laag profiel 
worden probleemloos begeleid 
naar het diepe punt van de 
velg.

EasyMont Pro™

Snelkoppeling plastic 
monteerkop

Easyclamp II
opspanning voor 
motorwielen/kart/

scooter

Monty 3300
De Hofmann Monty serie staat al jaren garant voor de 
allerhoogste kwaliteit. Dankzij het smartSpeed systeem wordt 
de kans op beschadigingen geminimaliseerd. Goedgekeurd 
door vele merken!



MONTY 3300-20
Smart

3300-22 
SmartSpeed

3300-24
SmartSpeed

3300 Racing
SmartSpeed

Opspanbereik binnen   12” - 20” 12” - 24” 12” - 24” 12” - 24”

Opspanbereik buiten    10” - 22” 10” - 22” 10” - 24” 10” - 24”

Max. wielbreedte 330 mm 330 mm 330 mm 380 mm

Max. diameter wiel      1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Snelheid                       8 rpm 7 - 18 rpm 7 - 18 rpm 7 - 18 rpm

Kracht afduwer            12 kN 12 kN 12 kN 12 kN

Max. wielgewicht 70 kg 70 kg 70 kg 70 kg

Afmetingen  (LxWxH)  178x160x185 cm 178x160x185 cm 190x160x185 cm 192x162x169 cm

Gewicht                        300 kg 315 kg 330 kg 330 kg

Stroom 400V 3ph 5A 230V 1ph 16A 230V 1ph 16A 230V 1ph 16A

SUPER LX SUPER LX 24
PLUS

SUPER LX 26
PLUS

Opspanbereik 10” - 24 “ 12” - 26”

Max. wielbreedte           15” (380 mm) 17” (431 mm)

Max. diameter wiel 39,4” (1000 mm) 47” (1200 mm)

Snelheid  7 - 18 rpm 7 - 14 rpm

Kracht afduwer  12 kN 12 kN

Max. gewicht wiel 70 kg 70 kg

Afmetingen 1320x1640x1900 mm 1720x1920x2260 mm

Gewicht   300 kg 330 kg

Stroom 230V 1ph 16A 230V 1ph 16A

Door de unieke vorm van het afdrukblad kan men 
de band perfect benaderen zonder in de buurt te 
komen van de velg. Dit zorgt voor een minimum aan 
beschadigingen!

Door de pneumatisch kantelende kolom en 
pneumatische blokkering van de monteerkop kan 
men de monteerkop steeds snel en moeiteloos op de 
correcte positie plaatsen.

Pneumatische handelingen

Unieke vorm afdrukblad

GT versie

Met het GT luchtkanon bij de Boxer Super LX serie 
kan men zonder problemen elke band opblazen. Met 
zijn extra luchttank van 24 liter brengt het toestel een 
enkele stoot lucht in band waardoor deze zich meteen 
goed plaatst op de velg.

Optionele accessoires

Rol om het wiel 
te draaien bij 

afdrukken

Set van 4 
motorklemmen

Super LX
Reeds vele jaren staat de Boxer Super LX serie bekend als 
een werkpaard van de hoogste kwaliteit. Dit is het perfecte 
toestel voor bandencentrales waar een toestel de hele dag 
moet kunnen werken.



Monteercyclus :

Demonteercyclus :

De nieuwste generatie van Hofmann demonteertoestellen.
Door zijn robuuste design, eenvoudig bedieningspaneel en 
automatisch werkend demonteergereedschap is dit toestel 
een aanwinst voor elke werkplaats.

Het intuïtieve bedieningspaneel is ingedeeld in 
verschillende zones. Dit minimaliseert het risico 
op verkeerde manipulatie.

Bedieningspaneel

De demonteerhaak van de Monty 8800 
zakt automatisch dieper wanneer hij 
voorbij de velgrand is. Zo kan men 
moeiteloos elke band demonteren.

Door de automatische centrale vergrendeling is 
elke velg perfect opgespannen met de correcte 
kracht.

Powermont

QuickLock

Afmetingen

Goedgekeurd door  

70 kg380 mm 47”12”-30”

1880

1863

1481

Monty 8800 P



De Monty Quadriga is het toptoestel uit het gamma van 
Hofmann. Dit toestel is volledig automatisch! Een echte 
must-have voor elke werkplaats met groot volume aan 
banden.

Afmetingen

Goedgekeurd door  

opspanplaat 
gesloten velgen

opspanplaat 
omgekeerde velgen

polymeer conus
ideaal voor BMW,
Porsche, Audi, ...

Optionele accessoires  

Wanneer men de band op 
de wiellift rolt neemt het 
toestel meteen de correcte 
bandenmaat op.
Het toestel weet dan ook 
automatisch op welke positie 
het montagegereedschap moet 
staan.

4031040EAM0091G24A 4031036

Door zijn speciaal ontworpen 
gereedschap is dit toestel als geen 
ander klaar om uw banden probleem- 
en schadeloos te verwijderen en 
terug te monteren op de velg. Door 
de pneumatische derde hand en 
montagekralen is ook het monteren 
van de moeilijkste banden geen enkel 
probleem.

70 kg1200 mm17”12”-30”

1850

1350
2240

Quadriga GP1



Standaard accessoires

Afmetingen

Goedgekeurd door  

De Butler Airdraulic is één van de populairste 
demonteertoestellen uit het gamma. Door de speciale vorm 
van het toestel is dit enorm plaatsbesparend en toch zeer 
ergonomisch om mee te werken.

Het nieuwe ‘Tool Locking System’ van 
Butler zorgt ervoor dat de afstand tussen 
de monteerkop en de velg zeer eenvoudig 
in te stellen is. Dankzij de blokkering via 
perslucht blijft de monteerkop exact waar 
hij ingesteld is.

De gepatenteerde monteerkop van de 
airdraulic is zo ontworpen dat hij de 
lijn van de velg volgt. Door het krasvrij 
materiaal kan u zelfs de moeilijkste 
combinaties demonteren zonder schade.

Door zijn zijdelings gekante monteertafel 
zorgt de Airdraulic voor een zeer 
ergonomische manier van werken. De 
operator staat steeds in een rechte 
positie.

47”12”-24” 70 kg15,5”

Airdraulic / Combi



Automatische bandenwisselaar zonder bandijzer 
met een enorm snelle positionering van de afdruk-
rollen en het demonteergereedschap via 1 simpele 
beweging.

De monteerkop van krasvrij materiaal staat 
volledig los gemonteerd. Hierdoor kan het 
gereedschap de hiel van de band makkelijk 
oppikken zonder schade toe te brengen aan de 
velg. 

Standaard accessoires

Goedgekeurd door 

Afmetingen

De opspanning 
klemt zich auto-
matisch vaster 
als het weerstand 
ondervindt.

Invemotor: de 
snelheid word 
exact bepaald 
door de gebruiker.

Het toestel 
is eenvoudig 
verstelbaar om 
grotere of kleinere 
bandenmaten te 
behandelen. 15” 45” 70 kg10”-30”

Kendo .30 S



Standaard accessoires

Afmetingen

Goedgekeurd door 

De Butler Aïkido neem de eigenschappen van de Kendo over, 
maar steekt ze in een robuuster en geëvolueerder jasje. Door 
zijn automatische sensoren voorkomt dit toestel steeds dat er 
contact met de velg is.

Pneumatisch bediende afdrukschijven 
voorzien van een sensor. Deze sensor 
zorgt ervoor dat de afdrukschijf 
automatisch voorwaarts gaat zonder de 
hiel te beschadigen.

De 4 armen worden gepositioneerd 
door 1 simpele beweging. Men 
stelt de correcte positie van de 
gereedschappen in door middel van 
een laser en het toestel doet de rest.

Het gepatenteerd gereedschap is 
gemaakt van krasvrij materiaal. 
Hierdoor kan men zeer dicht bij de 
velg werken zonder het risico deze te 
beschadigen. (zero stress effect)

80 kg10”-34” 54”15”

Aïkido



De Butler Capture is het absolute toptoestel op vlak 
montage en demontage. Dit toestel is de perfecte 
combinatie van robuustheid en technologie: geen enkele 
band/velg combinatie vormt een uitdaging voor dit toestel.

Standaard accessoires

Afmetingen

Volledig automatisch toestel waar men 
enkel de gewenste procedure en de 
bandenmaat moet ingeven. Vanaf dan 
doet het toestel alles zelf!

Dankzij de geïntegreerde database kan 
men eenvoudig eerdere voertuigen/
bandenmaten terug oproepen.

Dankzij het Butler Active 
Sensor systeem gaat het 
toestel zelf op zoek naar het 
punt waar de velg begint. Zo 
kan men de opspantafel in 
hoogte veranderen zonder 
opnieuw te kalibreren.

80 kg10”-34” 15” 54”

Capture

Nu met nieuw  ‘Smart-lock’ systeem !



Afmetingen

De Teco 590 is een toestel dat volledig hydraulisch 
aangestuurd wordt! Niet enkel het opspannen en de beweging 
van het gereedschap, maar ook de rotatie wordt verzorgd door 
een aparte hydraulische motor!

De Teco 580 LL brengt de eenvoud van de het 
bandenmonteren zonder bandijzer naar het zwaardere 
segment. eenvoudiger word het niet!

Teco 580 LL

3000 kg118”71”14”-50”/60”

1700 kg98”63”14”-44”/60”

Teco 590

Dankzij de volledig 
hydraulische functie van 
dit toestel is er geen 
enkele band waar dit 
toestel problemen mee 
heeft.
Dit is het stérkste toestel 
op de markt!

Hydraulische rotatie

Door de hydraulische 
beweging van de 
montageklauw is een 
bandijzer overbodig! 
Men kan eenvoudig 
banden monteren 
en demonteren met 
hetzelfde systeem als 
bij personenwagens.

Leverless systeem



De KING serie van Boxer heeft zich reeds vele 
jaren bewezen in alle mogelijke werkplaatsen. 
Deze serie is zonder twijfel de absolute top op vlak 
van demontage van zware banden.

KING 58 WL KING 5610 KING 2600

Andere Boxer bandenwisselaars heavy duty

Standaard accessoires

Alle bewegingen van de arm gebeuren 
hydraulisch. Hierdoor heeft het toestel 
niet alleen een enorme kracht, maar dit 
zorgt ook voor een groot gebruiksgemak.

King 5600

BOXER KING 58 WL KING 5600 KING 5610 KING 2600
Opspanbereik 14” - 58“ 14” - 44 “(56”) 14” - 32”(56”) 14” - 26”

Wielbreedte 59” 43” 43” 27,5”

Rotatiesnelheid 4 / 8 rpm 4 / 8 rpm 4 / 8 rpm 7 rpm

Afdrukkracht 33 kN 33 kN 33 kN 27 kN

Afmetingen 268x200x149 cm 180x200x93 cm 180x200x93 cm 167x140x84 cm



Afmetingen

De Butler Navigator 01N is het snelste demonteertoestel voor 
vrachtwagenbanden ter wereld! Door zijn onconventionele 
vorm demonteerd dit toestel banden tegen een 
ongeëvenaarde snelheid!

Optionele accessoires

G108A40

G90A6 G108A9

G108A24

Klem voor 
aluminium velgen

Bescherming 
voor 
gereedschap 
in synthetisch 
materiaal

Drukschijf voor 
velgen met blo-
keerring of van 
landbouwvoer-
tuigen

Klemmen voor 
aluminium velgen

Zijn unieke vorm, gecombineerd met 4 afdrukrollers en 
gepatenteerde (de)monteerkop, zorgen voor een perfecte 
(de)montage. 
De Navigator 01N is ontworpen met zowel snelheid als 
gebruiksgemak in gedachten. Dit bewijst het toestel ook 
alle extra voordelen: dankzij de ‘easy-load’ module en zijn 
gepatenteerde bandijzer kan dit toestel vrachtwagenbanden 
demonteren tegen een spectaculaire snelheid.

1200 kg1320 mm540 mm11”-27”

Navigator  01N



De M&B DIDO reeks staat garant voor kracht, 
kwaliteit en vernieuwende technologie! Deze 
toestellen werken steeds met het gereedschap op 
de perfecte positie tegenover de band.

DIDO 30DIDO 56

Andere M&B bandenwisselaars heavy duty

Deze electro-hydraulische bandenwisselaar 
werkt met een gesynchroniseerde beweging. 
Hierdoor is het montagegereedschap en de 
afdrukschijf steeds in een rechte lijn met 
het wiel. Dit wil zeggen dat het gereedschap 
steeds in de correcte positie staat om een 
maximum aan kracht te gebruiken met een 
minimum kans op beschadigingen.

De Dido XXL-L heeft een volledig automatische beweging 
van de gereedschapsarm. 

Door de monteerkop van positie te veranderen kan men 
zelfs banden (de)monteren zonder gebruik te maken 
van bandijzer! (Leverless-systeem)

DIDO

DIDO DIDO XXL-L DIDO 56 DIDO 30
Opspanbereik 14” - 60“ 14” - 42“(56”) 14” - 30”

Wielbreedte 59” 52” 34”

Rotatiesnelheid 4,5 / 9 rpm 4,5 - 9 rpm 7 rpm

Afdrukkracht 30 kN 25 kN 25 kN

Wielgewicht 2500 kg 180x200x93 cm 1200 kg



Dankzij de mobiele oplossing van M&B kan men 
volledige service geven aan de klant langst de kant 
van de weg. Op het demonteertoestel is zelfs een 
balanceertoestel gemonteerd! Personenwagenbanden 
in optie.

De NAV 26 is volledig gericht op een snelle 
service: met zijn unieke vorm en aangepast 
bandijzer klaart iedereen de job in geen tijd.

Afmetingen

Dido 26 mv + WB290

NAV 26

350 kg1380 mm 13”-26” 780 mm

1200 kg1300 mm 11”-27” 950 mm

Afmetingen



Persoonlijke veiligheid bij het opblazen van grote 
banden is zeer belangrijk. Daarom zijn vele van onze 
kooien uitgerust met dubbele bedrading om niet enkel 
brokstukken op te vangen maar ook de kracht van de 
lucht te breken.

TBR ALCATRAZ TBR 1100

OTR 2000 MAXI SAFE

MAXI SAFE SD X-BOX

Opblaaskooien



De Haweka BikeBoss is het enige toestel op de markt dat 
motorwielen zowel statisch als dynamisch kan balanceren. 
Dit gecombineerd met de eenvoudige werking, maakt dit een 
onsmisbaar toestel voor elke motorwerkplaats.

Met de Haweka ProBike maak je van elk mogelijk 
balanceertoestel een balanceertoestel voor motorwielen.
Deze klem monteert men eenvoudig na het verwijderen van 
de as van het balanceertoestel.

1. Probike vleugel   9.  QuickFix 14mm
2. Centreeras 14mm   10. Gedraaide opspanning
3. Conussen 15-30mm  11. Gereedschap
4. Conussen 16-45mm
5. Centreerhuls 15/17/20mm
6. Centreerhuls Piaggo/Vespa
7. Drukstuk 14mm BMW
8. Muurbord

Inhoud van de Probike set :

Na het plaatsen van de as door de velg plaatst 
men de as (met wiel) op een eenvoudige manier 
in het balanceertoestel.

Zowel het opnemen van wielmaten als de plaat-
sing van het balanceergewicht gebeurd door 
middel van de meetarmen. Op deze manier is 
het gewicht steeds correct geplaatst.

Bikeboss

Probike



7040 9007 3000 5015

Ook beschikbaar in :

Het balanceertoestel bij uitstek voor werkplaatsen met een 
klein volume aan banden. Beschikbaar in een versie mét of 
zonder wielkap. 

Interessante opties

Ook dit eenvoudige instapmodel 
van Hofmann maakt gebruik van de 
gepatenteerde VPM meettechniek. 
Dit zorgt voor een ongeëvenaarde 
nauwkeurigheid van alle 
balanceringen.

Ideaal voor mobiele service!

Door zijn lage rotatiesnelheid ( < 100 rpm ) bestaat dit 
balanceertoestel ook in een versie zonder wielkap. Door 
de plaats die hiermee gewonnen wordt is dit een zeer 
interessant toestel om in te bouwen in bestelwagens voor 
mobiele service.

De Geodyna 7100 kan ook 
perfect gebruikt worden als 
tweede toestel om motorwielen 
op te balanceren. Dankzij de 
Haweka Probike wordt elk toestel 
in een mum van tijd omgebouwd 
tot een balanceertoestel voor 
motorwielen.

Dankzij de Unilug van Haweka 
kan de Geodyna 7100 ook een-
voudig omgebouwd worden tot 
een toestel om gesloten velgen 
mee te balanceren.

70 kg20”8”-32”960 mm

Geodyna 7100

690
1100

1711

1005

977

450



Het laatste nieuwe toestel in het gamma van de 
Hofmann balanceertoestellen. Dit veelzijdige 
toestel is in sneltempo aan het uitgroeien tot een 
publiekslieveling.

Standaard accessoires

Goedgekeurd door 

Afmetingen

Het aanraakscherm van industriële 
kwaliteit kan tegen een stootje. 
Ook kan dit perfect bediend worden 
met handschoenen.

De Geodyna 7340P komt 
standaard uitgerust met een 
automatische opspanning. 

Dankzij de sonar op de wielkap 
neemt het toestel automatisch 
de breedte van de velg op.

7040

9007 3000

5015

Ook beschikbaar in

70 kg8”-32” 20”1050 mm

878
1383

1834

Geodyna 7340P



Standaard accessoires

70 kg8”-32” 20”1050 mm

878
1383

1834

De Geodyna 7600 is een enorm betrouwbaar balanceertoestel 
dat reeds in vele werkplaatsen jarenlang dienst doet. Een 
ideaal toestel voor werkplaatsen met een middelhoog volume 
aan banden.

Afmetingen

Verschillende versies

Het grote aanraakscherm zorgt 
voor een duidelijke weergave 
van de onbalans. Door het 
aanraken van de onbalans op 
het scherm draait het wiel naar 
de gewenste positie.

De optionele wiellift BW 
2010 maakt het een-
voudig om alle wielen 
correct en moeiteloos 
op te spannen.

7040

9007 3000

5015

Ook beschikbaar in

Geodyna 7600

7600 7600L 7600P



70 kg8”-32” 20”1050 mm

1020

1570

1940

De Hofmann Geodyna 7700 is het perfecte toestel 
voor werkplaatsen met een hoog volume aan banden. 
Door zijn ergonomisch en stevig design komt dit toestel 
overal tot zijn recht.

Afmetingen

Verschillende versies

Goedgekeurd door 

De gepatenteerde GeoData arm 
zorgt steeds voor een snelle 
en eenvoudige data ingave. 
Na het balanceren plaatst men 
eenvoudig het gewicht op de 
arm en deze stopt automatisch 
op de correcte positie.

GeoData arm

Het intuïtieve en stevige 
aanraakscherm zorgt 
voor een duidelijke 
weergave. 

Door het ergonomisch design 
van de wielkap neemt dit toestel 
een minimum aan plaats in en 
kan het toestel volledig tegen de 
muur geplaatst worden.

Industieel aanraakscherm

Ergonomisch design

7040 9007 3000 5015 9005

Ook beschikbaar in

Geodyna 7700

7700 7700L 7700P 7750P



Standaard accessoires

70 kg8”-32” 20”1050 mm

De Hofmann Geodyna is een zeer compleet en uitgebreid 
toestel: zo heeft is dit toestel uitgerust met contactloze data 
ingave. Daarbovenop is de Geodyna 8200-2P uitgerust met 
diagnostische functies.

7040

9007

3000

5015

9005

Ook beschikbaar in 

Geodyna 7800

Geodyna 8200-2P

1940
1020

1570

Door middel van meerdere 
lasers en een sonar 
meet het toestel de velg 
volledig op en neemt het 
automatisch alle maten van 
het wiel op.

Contactloze data ingave

Het toestel is uitgerust met 
het GOLD programma van 
Hofmann.

Gold programma

De Hofmann Geodyna 8200-2P is 
uitgerust met diagnostische funties, 
hierdoor kan men dit toestel gebruiken 
om de ideale plek te vinden van de band 
op de velg. Ook is het mogelijk om de 
radiale run-out van het wiel te meten.
Dit kan trillingen verwijderen die men 
met eenvoudig balanceren niet kan 
corrigeren!

Diagnostische functies



70 kg8”-32” 20”1050 mm

990

1450

1710

De Hofmann Geodyna 9000P is het ultieme 
balanceertoestel op vlak van diagnose: dit toestel is in 
staat om de volledige band - velgcombinatie op te meten 
en hier een 3D beeld van te vormen.

7040 9007 3000 5015 9005

Ook beschikbaar in 

Standaard accessoiresAanbevolen accessoires

Afmetingen

150 400 110

zie p. xx 

vingerplaat

set van 9 precisieconussen

Verschillende lasers meten de 
volledige band - velgcombinatie 
op: hierdoor krijgt men een 
volledig overzicht van het wiel.

Na het opmeten krijgt men een 
volledig 3D overzicht van de 
band en velg. Elke mogelijke 
afwijking kan hierin vastgesteld 
worden.

Na de meting en het corrigeren 
van de afwijking kan men een 
overzichtelijk rapport afdrukken 
om aan de klant mee te geven.
Hier krijgt de klant een overzicht 
van de afwijking voor en na de 
correctie.

Laser meettechnologie

3D beeldvorming

Duidelijk verslag

Geodyna 9000



250 kg8”-26” 20”1300 mm

2005

1374

1455

De Hofmann Geodyna 980L & 4800-2 hebben zichzelf 
reeds meermaals bewezen in alle soorten werkplaatsen.
Dit betrouwpare werkpaard blijft een topper in ons gamma. 

Geodyna 980L Geodyna 4800-2P

7040 9007 3000 5015 9005

Ook beschikbaar in 

Door de binnenarm eenvoudig 
tot tegen de velg te brengen, 
neemt het toestel de afmetingen 
op.

Semi-automatische data ingave

Door het uitgebreide bovenblad 
van deze balanceertoestellen 
kan men een grote hoeveelheid 
aan gewichten opbergen op een 
ordelijke manier.

Ruime opbergmogelijkheid

Aanbevolen opties 

700 818 172 705 589 172

Geodyna 980L / Geodyna 4800-2L



Dit eenvoudige balanceertoestel van M&B kan 
op alle vlakken ingezet worden: er kunnen zowel 
banden van personenwagens, bestelwagens als 
vrachtwagens mee gebalanceerd worden.

Standaard accessoires

De M&B WB190 is voorzien van een batterij, waardoor het 
toestel niet aangesloten moet zijn op het lichtnet. 
Hierdoor is dit toestel uitermate geschikt voor de mobiele 
service!
Een extra pluspunt is dat men de wielen van zowel 
personenwagens, bestelwagens als vrachtwagens 
probleemloos kan balanceren.

Afmetingen

Bekijk ook al onze 
andere accessoires

op de volgende pagina’s.

Afmetingen

Bedieningspaneel

Dit toestel is voorzien van 
handige bedieningsknoppen 
om te navigeren doorheen het 
menu. Ook het overzichtelijke 
opbergvak is een pluspunt bij 
deze videobalancer.

250 kg20”8”-26”1300 mm

200 kg20”8”-30”1150 mm

WB190T

Dit enorm uitgebreide balanceertoestel van M&B 
komt standaard met een videomonitor, wiellift en 
een zeer uitgebreid aanbod aan opspanningen.

WB690



Op deze pagina’s vindt u een kleine greep uit ons 
enorme aanbod aan accessoires voor een betere 
centrering bij het balanceren.

Accessoires balanceren

140 403 033

Quick nut manuele 
opspanning 40 x 4 mm

163 008 012

Drukstuk voor 
automatische opspanning 
Hofmann

190 008 002

Spankap voor alle 
opspanningen

190 008 005

Rubberen beschermstuk 
voor aluminium velgen

190 400 021

Grote diameter spankap 
voor aluminium velgen
Ø 220mm

190e400 045

Polyamid afstandsstuk 
(donut)

150 400 085

3-centreerconus set 
(34 - 111,5 mm)

150 400 110

9 low taper conussen set 
(52,5 - 122 mm)

150 400 091

Set bestelwagen 
conussen 
(122 - 174 mm)

150 400 026

Set bestelwagen 
conussen
(95 - 174 mm)

162 400 040

Centreer set voor 
spaakwielen met centrale 
moer (40 - 52 mm)

280 400 122

Centreerset MB Sprinter - 
VW crafter

405 818 108

Uni Lug centreerset voor 
gesloten velgen

490 008 002

Steekmeter voor Uni Lug

040 100 001

Set fixconen (5stuks)
M10 x 1,25 mm Uni Lug
(“snelbouten”)

040 100 112

Moer M10 x 1,25 extra 
lang, rond voor Uni Lug



210 400 001

QuickPlate set normale 
opspanning
(4-, 5-, 6-plaat)

210 400 005

Quickplate set normale 
opspanning 
(4-, 5-plaat)

249 011 400

QuickPlate 4-gat plaat 
met opzetstukken
(4 x 273e008 003)

259 011 400

QuickPlate 5-gat plaat 
met opzetstukken
(5 x 273e008 007 +
 5 x 273e008 025)

269 011 400

QuickPlate 6-gat plaat 
met opzetstukken
(6 x 273e008 003)

210 818 001

Quickplate set Hofmann 
automatische opspanning
(4-,5-, 6-plaat)

249 818 001

QuickPlate 4-gat plaat 
met opzetstukken en 
drukstuk
(4 x 273e008 003)

259 818 001
QuickPlate 5-gat plaat 
met opzetstukken en 
drukstuk
(5 x 273e008 007 +
 5 x 273e008 025)

269 818 001

QuickPlate 6-gat plaat 
met opzetstukken en 
drukstuk
(6 x 273e008 003)

273e008 025

QuickPlate opzetstuk,
spits conus, Ø 22,5 mm,
lengte kop 58mm

700 818 172

Truck centreerset 
Hofmann 
Conisch 40 x 4mm

705 589 172

Truck / bestelwagen 
centreerset Hofmann 
Conisch 40 x 4mm

815 008 002

Probike upgrade set 
19mm as, Quick Fix & 
hulzen

815 008 003

Probike upgrade set 
Profi 19mm enkelzijdige 
opspanningen

4007580

Passer voor het meten 
van de velgbreedte.
Voor personenwagens

EAA0439G13A

Houder voor gewichtrol 
vanaf Geodyna 7700

Accessoires balanceren



De Teco LR400 is een enorm performante wielwasser die 
werkt met een combinatie van hoge druk en granulaat. 
Met zijn meerdere efficiënte programma’s is en er geen 
wiel dat hier niet proper uitkomt!

Door zijn strakke design en overzichtelijk 
display is de LR 400 zeer eenvoudig om 
mee te werken:  na het laden van het wiel 
in het toestel kiest men enkel het correcte 
programma en het toestel doet de rest!

Overzichtelijk display

Alle onderdelen van de LR 400 zijn gemaakt om 
intensief gebruikt te worden. Zo is het gehele 
binnenwerk gemaakt van roestvrij staal. Deze 
machine is gemaakt om lang mee te gaan!

Kwaliteitsmateriaal

De Teco LR 400 gebruikt in 
combinatie met hoge-druk 
sproeiers ook kleine korrels.
Deze zijn gemaakt van speciaal 
materiaal, ontworpen om de 
velg niet te beschadigen maar 
toch al het vuil mee weg te 
nemen.

Granulaat

Standaard accessoires

Verbruiksartikelen
KIT-GRDET

Optioneel accessoire

Door de optionele wiellift 
TECO SL 65 hoeft men 
geen wielen meer manueel 
te heffen.

LR 400



Elke rijbaan van deze profieldieptemeter 
is voorzien van 2 camera’s en een 
lasermeetsysteem. Door deze hoge 
definitiecamera’s krijgt men elke keer 
opnieuw duidelijke en herhaalbare 
metingen.

Duidelijke metingen

Na de meting kan er eenvoudig een rapport 
afgedrukt worden. Aangezien de Butler 
SpeedTread werkt op een eigen systeem kan 
dit dus opgenomen worden in het systeem 
dat in de werkplaats gebruikt wordt.
De Speedtread werkt ook steeds zonder 
abonnementskosten!

Handig rapport

Afmetingen :

Accessoires 

Specificaties 

Maximale bandbreedte :  500 mm

Maximale snelheid :   5 - 10 km/h

Maximale aslast :   4000 kg

Beschermniveau :   IP 65

De Butler SpeedTread is het neusje van de zalm 
op vlak van profieldieptemeting. Met in totaal 4 
camera’s en 2 lasermeetsystemen heeft men 
steeds accurate en herhaalbare metingen.

SpeedTread



Accessoires 

De SNG stikstof generator heeft enkel 
perslucht nodig om te functioneren. Het 
maakt een stikstof verrijkt mengsel en 
zorgt er zo voor dat men banden kan vullen 
met stikstof, zonder de hoge kost van een 
toestel met stikstofcilinders.

SNG 3000 l/h

Dankzij de eenvoudige 
ingebouwde schakelaar kan men 
probleemloos overschakelen 
tussen perslucht en stikstof.

Eenvoudig omschakelen

De ideale stikstofgenerator voor de 
bandenzaak. 
Zijn aantrekkelijke design zorgt ervoor dat 
deze toren weinig plaats inneemt, maar toch 
en zeer hoge productiecapaciteit heeft.

Geschikt voor gebruik bij zowel banden 
van personenwagenbanden als 
vrachtwagenbanden.

SNG T - 10.000 - 12.000 l/h
SNG THD - 20.000 - 24.000 l/h

SNG A1

Een simpel en compact toestel om 
het percentage stikstof in de lucht of 
in de band te controleren.

Opgelet: banden dienen best 
opgelazen te worden in een 
veiligheidskooi.

SNG A7

Draagbare tank om 
banden te vullen met 
stikstof op verplaatsing.

Banden vullen met stikstof heeft enorm veel 
voordelen: zo blijft de bandendruk nagenoeg 
onveranderd. Dit resulteert in een langer leven van 
de band en minder brandstofverbruik.

Stikstof generator



WL  900 +/WL 900
Deze automatische wiellifters van Ahcon 
zorgen ervoor dat het werk aangenamer 
wordt voor de monteur. 
Met wielen die steeds zwaarder worden 
is het belastend voor de rug om deze 
steeds manueel te heffen. 
Deze automatische lift reageert 
meteen wanneer men het wiel op de 
sensor rolt.
Aangezien deze lift heft in plaats van 
kantelt, neemt deze ook weinig ruimte 
in.

BBRT 900 XL

Reeds jarenlang staat de BBRT 900XL 
symbool voor de ultieme kwaliteit op vlak van 
wielafdrukkers.

Deze afdrukker minimaliseert de kans op 
schade aan het wiel en zorgt voor een meer 
ergonomische manier van werken.

Door zijn ‘Magic arm’ die ervoor zorgt dat men 
steeds op de correcte positie tegenover de velg 
staat, kan men nog sneller werken.

Teco by Ahcon is een absolute specialist op het 
vlak van wielservice. Niet alleen maken ze het 
werk makkelijker, ze verhogen ook de efficiëntie in 
de werkplaats. Steeds een win-win situatie!

Wielservice



Rollentafel

De rollentafel van Teco by Ahcon is de hoogste 
kwaliteit die men op de markt kan vinden:

- De rollen zijn gemaakt van een zacht plastic 
die ervoor zorgen dat er nooit schade aan de 
velg voorkomt

- Elke rol is gemonteerd op 2 kogellagers. Zo 
kan deze rollentafel probleemloos de zwaarste 
wielen aan!

Rollentafel 90°

Deze rollentafel met bocht van 90° 
is ontworpen voor werkplaatsen met 
beperkte ruimte.
Deze tafel sluit naadloos aan bij de 
standaard rollentafel.

Bij het indrukken van de pedaal draait 
men zeer eenvoudig de richting van 
het wiel 90°!

Centreerlift WCL 700

De centreerlift WLC 700 springt in op de meest vergeten plek: 
de ruimte tussen de rollentafel en het balanceertoestel!

Na het monteren en het opblazen van de band komt men 
toe aan het balanceren. De WCL 700 zorgt ervoor dat men 
niet alleen het wiel zonder te heffen op de as van het 
balanceertoestel kan krijgen, doordat men het wiel zeer 
eenvoudig kan begeleiden krijgt men ook een nauwkeurigere 
opspanning.

De WCL 700 zorgt dus niet alleen voor een hogere 
efficiëntie, het geeft ook het meest nauwkeurige 
balanceeresultaat!

Wielservice



De Powerwall is een interessante 
toevoeging voor elke werkplaats met 
persluchtgereedschap.

Men monteert eenvoudig de 
stroomvoorzieningen op de muur, waar 
ook gereedschap, oprollers of andere 
accessoires op gemonteerd kunnen 
worden.

Bovendien fungeert de gehele 
Powerwall als een luchttank om zo 
steeds een voldoende reserve perslucht 
te hebben!

De PCI 1200 is de opvolger van de immer 
populaire PCI 1000 maar aangepast aan de 
nieuwste Europese standaarden.

Met zijn 4 apart instelbare programma’s 
en groot opblaasdebiet is dit een enorme 
toevoeging voor elke werkplaats.

Ook eenvoudig te combineren met alle 
opblaasstations en opblaaskooien!

Wielservice

Powerwall

PCI 1200

IT 1000 opblaastation

Safety first!
 
Door dit opblaasstation combineert 
men de snelheid en efficiëntie van de 
computergestuurde opblazer met de 
voordelen van een bandenkanon en een 
extra luchttank.

Omdat deze kooi volledig is afgesloten, kan 
de gebruiker eenvoudig de druk instellen en 
zich ontfermen over de volgende band. 
Mocht er toch iets mislopen, is men 
steeds beschermd door de kooi die alle 
brokstukken opvangt.



Dankzij deze bandenspreider voor 
personenwagens of vrachtwagens kan men 
steeds op comfortabele hoogte werken.

De TS 700 is gemonteerd op een statief en 
een manuele opspanning.

De TS 9000 is voorzien van een 
pneumatische lift: men rolt de te herstellen 
band op het hefplatvorm en spant deze 
meteen pneumatisch op. Dit geheel wordt 
bediend door 1 eenvoudige hendel.

De Match-Matic 900 zorgt voor de ideale positionering 
van de band op de velg!

Het toestel simuleert de druk van de baan op het wiel, 
wat ervoor zorgt dat de hiel van de band steeds goed 
gepositioneerd is op de velg.

Ook wordt er met aangepaste druk op de hiel gedrukt. 
Dit zorgt ervoor dat de band zo homogeen mogelijk 
gepositioneerd is en vermindert de trillingen die 
geassocieerd worden met vlakke plekken op de band.

Deze wieltrolley past zich automatisch aan in hoogte in 
functie van het gewicht van de wielen!

Wielservice

TS 700 - TS 9000

Match-Matic 900

Wheel trolley easy lift



Dit gloednieuw toestel van Hofmann is de eerste van een 
volledig nieuwe generatie uitlijntoestellen. 
Dankzij de ‘next generation’ gebruikersinteface geniet men 
van een maximum aan duidelijkheid en toegankelijkheid.

Specificaties :

Diameter velg :   13” - 22”

Breedte tussen de banden :  122-244 cm

Wielbasis :    201 - 457 cm

Stroomvereisten :   230V 1ph 50Hz

Specificaties AC100 :

Gewicht :    5,2 kg

Materiaal :    Aluminium

Deze nieuwe generatie uitlijntoestellen van Hofmann zijn 
uitgerust met een volledig nieuwe software. Het duidelijke 
en overzichtelijke programma zorgt voor een groot 
gebruiksgemak.

Door middel van eenvoudige instructies wordt 
de gebruiker moeiteloos door de uitlijnprocedure 
begeleid. Men heeft duidelijke en accurate 
metingen in slechts 2 minuten!

Deze nieuwe generatie heeft ook een upgrade 
gekregen in zijn camera’s: waar men vroeger 
fotobeelden nam van de doelen werkt men 
nu met videocamera’s. dit zorgt voor een 
ongeëvenaarde snelheid!

Dit toestel is uitgerust met een tilt-systeem = het 
gebruiksgemak van een cameralift, maar niet 
de prijs!

AC100 klemmen
Pedaal voor het 

blokkeren van de 
rem

Stuurwielklem Wielblokkering

Standaard accessoires Optionele accessoires

Verlenging voor de AC100 
opspanningen
EAK0268J62A

Geoliner 630 tilt



De Hofmann Geoliner 650 XD is een robuust en accuraat 
toestel van de Geoliner serie. Dit toestel is beschikbaar 
met of zonder lift en uitermate geschikt voor werkplaatsen 
met een klein tot middelhoog volume aan uitlijningen.

Stroomvereisten :   230V 1ph 50Hz

Specificaties 

Diameter velg :   13” - 22”

Breedte tussen de banden :  122-244 cm

Wielbasis :    201 - 457 cm

Stroomvereisten :   230V 1ph 50Hz

Specificaties AC100 

Gewicht :    5,2 kg

Materiaal :    Aluminium

Standaard accessoires

Dankzij het gepatenteerde EZ-toe programma 
kan de gebruiker de wielen helemaal zijwaarts 
draaien tijdens het bijregelen van de sporing.
Enorm handig bij moeilijk bereikbare plekken!

EZ-toe

Na de meting krijgt de gebruiker een overzicht 
van de wielbasis en spoorbreedte. Zo weet men 
meteen wanneer er een probleem is met het 
voertuig!

Dimensioneren

Dankzij de geïntegreerde hulpvideo’s kan men 
steeds ten rade gaan bij vragen. Dankzij deze 
instructievideo’s kan iedereen uitlijnen!

Hulpvideo’s

Beschikbaar in 
versie met lift

Geoliner 650 XD



De Hofmann Geoliner 670 en 680 zijn de ultieme 
uitlijntoestellen voor werkplaatsen met een hoog 
volume aan uitlijningen. In deze toestellen zien we 
de combinatie van hoge efficiëntie en uitgebreide 
meetresultaten voor de uitlijnspecialist.

Beschikbaar met ofwel de standaard AC100 klemmen of 
met AC400 contactloze wielklemmen!
Deze klemmen spannen op op de band. Hierdoor zijn ze 
enorm snel in gebruik. Ook beschadigingen van de velg 
zijn hiermee verleden tijd.

AC400

Specificaties 

Diameter velg :   13” - 22”

Breedte tussen de banden :  122-244 cm

Wielbasis :    201 - 457 cm

Stroomvereisten :   230V 1ph 50Hz

Specificaties AC400 

Gewicht :    3,13 kg

Materiaal :    Magnesium

Diameter band :   19” - 39”

Opspankracht :   164,6 N

Goedgekeurd door 

Door de geïntegreerde rijhoogtemeting 
kan men steeds de correcte gegevens 
oproepen wanneer deze gevraagd worden 
door de fabrikant. Deze methode is enorm 
tijdsbesparend.

AC400

Door het gepatenteerde meetprogramma van Hofmann 
krijgt men alle meetresultaten te zien in een simpele 
weergave. Ook de diagonaalmeting van het voertuig 
wordt meteen weergegeven. 

Uitgebreide meetresultaten

Geoliner 670

Geoliner 680



De Geoliner 790 is ontworpen met de 
Merkgarage’s in het achterhoofd. Daarom 
heeft dit toestel dan ook de goedkeuring van 
ongeveer alle grote merknamen. De speciale 
positie van de palen maakt het mogelijk om 
kalibratiepanelen voor het voertuig te plaatsen.

Stroomvereisten :   230V 1ph 50Hz

Goedgekeurd door  

De automatische lift van de Geoliner 790 volgt 
steeds het voertuig. Zo kan men een snelle controle 
op het voertuig doen op de laagste positie van de 
hefbrug en vervolgens bovenaan afstellen zonder de 
camera’s te moeten bewegen.

Automatische lift

Specificaties 

Diameter velg :   13” - 22”

Breedte tussen de banden :  122-244 cm

Wielbasis :    201 - 457 cm

Stroomvereisten :   230V 1ph 50Hz

Specificaties AC400 

Gewicht :    3,13 kg

Materiaal :    Magnesium

Diameter band :   19” - 39”

Opspankracht :   164,6 N

De Geoliner 790 is standaard uitgerust met 
de Platinum software van Hofmann. Dit is 
het meest uitgebreide programma, met alle 
mogelijke toepassingen.

Platinum software

Door de unieke vorm van 
dit uitlijntoestel kan men 
eenvoudig het scherm 
voor de ADAS kalibratie 
tussen de palen plaatsen

ADAS kalibratie

Optioneel accessoire

Geoliner 790



Hier kan u enkele accessoires terugvinden die steeds 
handig zijn bij het uitlijnen. Van wisselstukken als 
een stuurwielklem tot de inclinometer om Mercedes 
voertuigen perfect uit te lijnen.

AC100 universele opspankit.

EAK0305J83A
AC400 universele 
opspankit.

EAK0320J35A

Uitbreidingskit van 4” voor AC100 
wielklemmen.
Set van 16 stuks voor 4 klemmen.

EAK0268J62A
Uitbreidingskit voor 
AC400 wielklemmen.
Set van 6 stuks voor 2 
klemmen.

EAK0305J50A

Mobiliteitskit voor de 
Geoliner 790.
Hiermee kan u 
de palen van 
uw uitlijntoestel 
verplaatsen.

EAK0305J78A

Stuurwielklem te gebruiken op elk 
uitlijntoestel.

HWK28751

Blokkering van de 
rempedaal. Te gebruiken 
op elk uitlijntoestel.

HWKWA15S

Mechanische 
stuurwielwaterpas om het stuur 
perfect recht af te stellen.
Te gebruiken op elk 
uitlijntoestel.

921 001 00

Elektronische inclinometer.
Te gebruiken op elk 
uitlijntoestel.

913 009 024
Uitbreidingsset voor 
inclinometer 
913 009 024.

913 009 065

Accessoires uitlijnen



Premium draaitafel kit.
(2 stuks)

33260
Set van 2 opvulstukken voor 
premium draaiplaten.

4029542

Set van 2 schuifplaten
opbouw.
Lengte : 1000 mm
Hoogte : 50 mm

4027193
Set van 2 beschermende 
covers voor premium 
draaiplaten.

4029541

Set van 4 quick-clamps 
met beschermstukken voor 
AC100 opspanningen.

4029276

Oprijhulp voor Pro 42 
uitlijntoestellen.

EAK0289J91A

Mobiliteitskit voor Geoliner 
650 XD, 670XD, 680XD.

EAK0320J78B

Rijhoogtedoelen voor de 
Geoliner 680 XD en 790.
Komt met software update 
en opberglade.
Set van 4

EAK0320J93A

Betrouwbare oplossing om ADAS camera’s en 
radars mee te herkalibreren.

Opstelling gebeurt door de centerlijn, zoals 
voorgeschreven door OEM fabrikanten.

Platen voor verschillende merken op aanvraag.

EZ-ADAS

Accessoires uitlijnen



Dankzij deze revolutionaire toevoeging aan de 
CAP 2600 kan men dit toestel doorheen de hele 
werkplaats gebruiken. Men plaatst simpelweg de 
2 referentiedoelen aan de wielen en het toestel 
berekent de helling van de vloer.

Workshop editie

Dankzij het functionele touch-screen en het 
uitgebreide programma is dit een toevoeging 
voor elke werkplaats! Men kan kiezen uit 3 
verschillende programma’s:  Expert modus, 
Aanpassingsmodus en Technische controle.

Functioneel programma

De CAP 2600 Workshop is uniek in zijn soort: deze 
lichtregelaar heeft geen rails nodig en heeft geen 
nood aan een egale vloer! Deze lichtregelaar kan 
dus doorheen de hele werkplaats gebruikt worden!

Ook de Capelec CAP 2500 is een zeer functioneel 
systeem: zijn LEd scherm geeft eenvoudig en 
duidelijk alle informatie weer. 
De CAP 2500 kan kiezen uit 2 verschillende 
programma’s: Inspectie (controle van de lichten) of 
Aanpassing (het bijregelen van alle verschillende 
lichtstanden).

LCD display

CAP 2600  Workshop

CAP 2500



De CAP 9010 is een teststraat van zeer hoge 
kwaliteit. Het is niet zonder reden dat deze banken 
hun goedkeuring hebben van testorganen zoals 
Goca en Autosecurité.

De Capelec CAP9010 is voorzien van een mooi 
design dat in het oog springt in elke werkplaats. 
Voorzien van een eenvoudig te bedienen groot 
aanraakscherm. Hierdoor navigeert men moeiteloos 
door het uitgebreide programma. Door de grootte 
van het scherm en de grote weergave, kan men 
moeiteloos resultaten aflezen zonder de wagen te 
verlaten.

eenvoudige bediening

Dankzij de afstandsbediening hoeft men de wagen 
niet te verlaten om het correcte programma te 
selecteren. Men kan dus de volledige meting 
doen zonder de wagen te verlaten!

Afstandsbediening

De rollen van de CAP 
9010 zijn opgemaakt 
uit stevig epoxy en 
aluminium. Het chassis 
van deze bank is volledig 
gegalvaniseerd. Men 
kan dus zeker zijn dat 
deze bank tegen een 
stootje kan! Ook regen 
of sneeuw zijn voor 
deze bank geen enkel 
probleem.

Epoxy rollen

Remtestbank 

Afmetingen :   232x69x28 cm

Max aslast  :  4000 kg

Testsnelheid :   5 km/h

Meetbereik :   0-750 daN

Ophangingstest 

Afmetingen :   232x43x28 cm

Frequentie :   0-25 Hz

Testmethode :  Faseverschuiving

Max aslast :   4000 kg

Spelingsdetector 

Afmetingen :   45x52x7 cm

Meetbereik :   20/-20/Km

CAP 9010



Een perfect instapmodel met zowel roetmeter als 
vier-gas meter. Test op een eenvoudige manier 
de uitlaatgassen van auto’s, scooters, motoren, 
vrachtwagens, campers, ... 

Op het eenvoudig en overzichtelijk LCD display kan 
men duidelijk navigeren tussen de verschillende 
menu’s. Zo kan men met een simpele druk op 
de knop selecteren of men een dieselwagen of 
benzinewagen wil testen.

LCD display

Rechts van het duidelijke LCD scherm is er een 
thermische printer standaard ingebouwd in de 
console. 
Door één simpele druk op de knop rolt er een 
overzichtelijk rapport uit de printer om mee te geven 
aan uw klant.

Thermische printer

De CAP 3500 is een draadloze, mobiele, 
nauwkeurige en betaalbare uitlaatgastester voor 
diesel, benzine en LPG motoren.

Door de handige tablet kan u steeds de metingen 
volgen vanuit de wagen zelf.
U sluit simpelweg de slang aan op de utlaat en 
stapt in de wagen om de meting uit te voeren.

Ook is er bij dit toestel standaard een sensor 
inbegrepen om de omietemperatuur te meten en 
online assistentie rechtstreeks met de fabrikant.

Handige tablet

CAP 3201

CAP 3500



Controle, analyse en een interpretatie van de gezondheid 
en conformiteit van de verbrandingsmotor. De CAP3600 
Workshop doet het allemaal en heeft ook nog eens een 
schitterend design.

Dankzij het 27” grote duidelijke aanraakscherm 
navigeert men moeiteloos doorheen de vele functies 
van de CAP3600 Workshop.
Door het grote scherm kan men ook van in de wagen 
alle waardes moeiteloos aflezen.

27” Touch-screen

De CAP3600 Workshop bestaat uit meerdere 
programma’s om u steeds op de best mogelijke 
manier van dienst te zijn.
Zo kan u kiezen tussen een simpele vrije meting, een 
technische controle of een volledige diagnose van 
het voertuig!

Verschillende programma’s

Capalec is een bedrijf dat steeds garant staat voor 
innovatie. Zo komt Capalec nu uit met een mobiele 
deeltjesteller, een echte revolutie op de markt!

Slechts 20% van alle toestellen zijn verantwoordelijk 
voor 80% van de uitstoot van fijn stofin de EU.

Het wordt dan ook belangrijker dan ooit om exact 
te weten welke wagens verantwoordelijk zijn voor 
deze uitstoot. Met de CAP 3070 kan men de exacte 
uitstoot van deze wagens meten in het gootste detail.

De CAP 3070 is net als bijna alle producten van 
Capelec perfect te combineren met de CAP3600 
Workshop.

Contacteer ons zeker voor meer informatie!

CAP3600 Workshop

CAP 3070



De Teco 12 is de perfecte combinatie van snelheid 
en een kleine voetafdruk. Deze enorm handige en 
zeer uitbreidbare brug is zeker een aanwinst voor 
wie werkt met motors, grasmachines, ...

Afmetingen : 

Optionele accessoires  

TECO 12

Manuele klem om het 
wiel te bevestigen

8-42600002

Opvangbak voor oude 
olie

8-42600011

2 extra rampen voor 
verbreding van de 

hefbrug

8-42300008

Krik voor het 
ondersteunen/heffen 
van motors zonder 

staander

8-42600001

Extra flap zodat men 
over de brug kan 

rijden 

8-42300004

Extra steunplaat 
voor motors met 

zijstaander

8-42300002

De plaat waar het achterwiel van de 
motorfiets op steunt is eenvoudig weg 
te klappen. Op deze manier kan men 
eenvoudig het achterwiel verwijderen 
zonder extra heftafels.

8-42300008

600 kg30 s 1200 mm 2260 mm



De Nussbaum Sprinter is een vaste waarde geworden 
in vele bandenzaken en werkplaatsen. Door zijn snelle 
stijg- en daaltijd en robuuste constructie is dit een 
favoriet van iedereen die ermee gewerkt heeft!

Afmetingen  

250x150x20 mm 1000x500x40 mm

Sprinter 3000

GG-D1000.H40PE-900-KGK-20

Ook de nussbaum Jumbo NT is en blijft de favoriet van vele 
werkplaatsen. Een volledig Duits product dat garant staat 
voor kwaliteit. Nu ook beschikbaar in een extra lange versie 
(X-TEND).

Jumbo 3500 NT

PE-900WEISS/GROSS

340x150x100 mm

PB-K03415.H40

340x150x40 mm

Accessoires 

Afmetingen : 

3000 kg 1400 mm
2010 mm

990 mm1770 mm16,9 s
10,9 s

3500 kg 1460 mm
2160 mm

2000 mm2020 mm
2120 mm

16,9 s 
10,9 s



De bekende Nussbaum Smart Lift is een hefbrug 
met spindel die reeds lange tijd symbool staat voor 
stabiliteit en kwaliteit. 

De enorm rubuuste spindel van de Smart Lift 
wordt net als alle andere onderdelen van deze 
hefbrug in Duitsland gefabriceerd. Nussbaum is 
zo overtuigd van deze spindels dat ze hier zelfs 
5 jaar garantie op geven!

Robuuste spindel

Unieke draagmoer

Optionele Mini-Max armen

37
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3230 - 3350 mm

40 s 4000 kg 115 mm 190 mm 3350 mm

Smart Lift

Afmetingen : 

Ook deze draagmoer waar de hefarmen op rusten 
is gemaakt van de allerhoogste kwaliteit.
Alles is perfect op maat gemaakt om zo weinig 
mogelijk speling toe te laten! 
Ook op de draagmoer geeft Nussbaum 5 jaar 
garantie!

Dankzij de gepatenteerde Mini-Max 
armen van Nussbaum is het heffen van 
offroad voertuigen, of voertuigen met 
zeer lage toegang geen enkel probleem. 
Men schuift de arm op zijn plek, drukt op 
de hendel en het opnamestuk klapt naar 
boven uit.



De Power Lift HF van Nussbaum is het resultaat van 
jarenlange ervaring in hydraulische hefbruggen. Deze 
hefbrug is snel, eenvoudig te bedienen en heeft een 
aantrekkelijk design.

Dankzij het gepatenteerde HyperFlow systeem 
van Nussbaum is de hefbrug steeds automatisch 
gesynchroniseerd:
Elke keer de hefbrug tot zijn maximale hoogte 
gaat wordt alle lucht uit de zuigers gedrukt.

De zuigers zijn verbonden in een ‘master-
slave’ systeem, waardoor deze in elke positie in 
veiligheid staat. 
Dit is mogelijk omdat elke van de 4 zuigers (2 
per kolom) het volledige gewicht van de wagen 
kan dragen.

Hierbovenop is de Nussbaum Power Lift HF 
ook voorzien van mechanische veiligheden. 
Zo geniet men steeds, in elke positie van een 
optimale veiligheid.

40
40
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35 s 4000 kg 115 mm 190 mm 3350 mm

3350 mm

Power Lift HF

Afmetingen  

Optionele velenging 

Dankzij de optionele verhoging 
van de kolommen kan men 
nog 600 mm toevoegen aan de 
hoogte van de hefbrug. 
Op deze manier zijn zelfs de 
hoogste wagens geen enkel 
probleem!

246HLK90200-RALTON



De Duolift HL 4500 STD van Hofmann is een 
zeer veelzijdige hefbrug. Dankzij zijn handige 
opnamearmen en optionele verhoging kan men 
hier bijna elk voertuig mee heffen.

Comfort-zakken
Dankzij het gepatenteerde ‘comfort-
lowering’ systeem van Hofmann hoeft 
men nooit meer de brug te laten stijgen 
om ze uit de veiligheden te halen. Druk 
simpelweg op de ‘down’ knop en de brug 
zakt vanzelf!

Intelligente positionering

Door het unieke ontwerp van deze 
hefbrug is er steeds plaats voor de 
bestuurder om uit de wagen te stappen 
zonder de paal te raken met de deur.

VerySymmetric armen

De armen van de Hofmann DuoLift 
4500 STD hebben een apart 
design. Door dit gepatenteerde 
ontwerp geniet men van de 
voordelen van zowel symmetrische 
als assymmetrische armen 
en kan men moeiteloos kleine 
stadswagens en bestelwagens 
opnemen.

Bestaat ook in TALL versie

Dankzij de TALL versie van de Hofmann DuoLift HL 4500 geniet 
men van een maximum aan voordelen van deze hefbrug. 
Deze versie laat toe om de kleinste stadswagens op te nemen, 
maar ook bestelwagens met zeer hoge daken.

DuoLift HL 4500 STD

Afmetingen  
30 s 4500 kg 95 mm 140 mm 2380 mm

43
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De Quattrolift van Hofmann is ontworpen met uitlijning 
in gedachten. Dit ziet men in elk aspect van deze 
hefbrug. Een absolute aanwinst voor 
elke uitlijnspecialist!

Mechanische veiligheid
Dankzij de mechanische veiligheid van 
de Hofmann Quattrolift werkt u steeds 
zonder zorgen. Bovendien zorgen de 
veiligheidshaken voor een perfect gelijke 
brug. Hierdoor is deze hefbrug ideaal 
voor uitlijningen.

Lange oprijrampen
De oprijrampen van de Hofmann 
Quattrolift hebben een lengte van 1.060 
mm. Door deze rampen is de maximale 
oprijhoek slechts 10°. Geen probleem 
voor lage wagens dus!

Breidt uw hefbrug verder 
uit met deze brugkrik van 
3000 kg.

In de hefbrug zijn 3 
posities voorzien voor 
deze draaiplaten van hoge 
kwaliteit.

Maak de oprijhoek van 
uw hefbrug nog kleiner 
zonder uw brug te moeten 
verlengen!

60s 3310 mm 1830 mm 4000 kg 5280 mm

23
45
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Quattrolift

Afmetingen  

Opties 

3310 mm



De 4004-5004 serie van Teco is enorm veelzijdig. 
Dankzij zijn optionele brugkrik en hulpschaarbrug 
kan deze brug gebruikt worden voor zowel uitlijning 
als algemeen onderhoud.

Versie

Teco 5004 CT LT : 5T, wieluitlijnversie met hulpschaar 3T

Teco 5004 W CT : 5T, wieluitlijnversie

Teco 4004 W CT : 4T, wieluitlijnversie  

Teco 4004 B : 4T, vlakke rijbanen

Optionele brugkrik

Dankzij deze brugkrik kan je 
de uitlijnpost bij minder drukke  
momenten ook zonder probleem 
gebruiken als werkpost.

Uitsparingen voor uitlijning

Deze vierpalenhefbrug is ontworpen met uitlijnen in het achterhoofd. 
Dit merkt men zeker aan de uitsparingen die voorzien zijn voor de 
voorste draaiplaten en de geïntegreerde schuifplaten. Zo kan men 
uitlijnen op een pefect egale hefbrug, voor het beste resultaat!

Teco 4004 - 5004

Afmetingen 5004 CT LT 

250x150x20 mm 1000x500x40 mm

GG-D1000.H40PE-900-KGK-20 PE-900WEISS/GROSS

340x150x100 mm

PB-K03415.H40

340x150x40 mm

Opties voor de LT versie

4004
5004

34s
40s

2100 mm
2100 mm

2090 mm
2105 mm

4000 kg
5000 kg

5100 mm
5100 mm



Deze grote schaarhefbrug van Teco is één en 
al Italiaans design. Geïnstalleerd in reeds vele 
werkplaatsen heeft deze hefbrug zijn dienst reeds vele 
malen bewezen.

Versie 

Teco 4300 CT LT : 4,3T, wieluitlijnversie met hulpschaar 3T

Teco 5000 CT LT : 5T, wieluitlijnversie met hulpschaar 3T

Teco 4300 CT : 4,3T, wieluitlijnversie  

Teco 5000 CT : 5T, wieluitlijnversie

Synchronisatie rijbanen
Het gesloten circuit van hydraulische leidingen wordt elektronisch 
gestuurd om steeds een perfecte synchronisatie van de rijbanen te 
garanderen. Door dit systeem, gecombineerd met de mechanische 
veiligheden, garandeert deze hefbrug steeds een perfect resultaat 
bij elke uitlijning.

Veelzijdige hefbrug

Teco 4300 - 5000

Afmetingen 4300 CT LT  

Door zijn lengte is dit een 
enorm veelzijdige hefbrug. Deze 
hefbrug kan gebruikt worden als 
uitlijnhefbrug of als algemene 
hefbrug.

4300
5000

95s
95s

2280 mm
2280 mm

2090 mm
2105 mm

4300 kg
5000 kg

4650 mm
5200 mm



Deze piston hefbruggen van Teco zijn het resultaat van 
een samenwerking met een gekende Duitse fabrikant. 
De perfecte combinatie van plaatsbesparing en strak 
design.

Pompunit met ondergedompelde motor

Door de ondergedompelde motor is deze 
perfect beschermd tegen vochtigheid in 
de casette. Ook is deze brug voorzien van 
‘Flow Control’: hierdoor is het stijgen en 
dalen van de brug niet afhankelijk van het 
gewicht dat op de brug staat.

Omgekeerde cilinders

Deze ‘omgekeerde cilinders’ hebben 
hun dichtingen en geleidingen langs de 
binnenzijde. Hierdoor zijn ze enorm goed 
bestand tegen invloeden van buitenaf. De 
piston is minstens 30 μm gechromeerd om 
deze maximaal te beschermen.

Synchronisatie en veiligheid

De synchronisatie van deze hefbrug verloopt 
via verbonden hendels: vanaf het moment 
dat er zich een niveauverschil voordoet, 
merkt de brug dit meteen op en corrigeert ze 
automatisch. Ook is er een sensor voorzien 
als extra veiligheid.

Teco IL 635.2 - 635.2 xy - 3502

Afmetingen 

TECO IL 635.2

TECO IL 635.2 XY

TECO IL 3502

150x150x50 mm

165031

Ø122, d : 18 mm

664000

Opties



De Butler Logic Open Front is zonder twijfel de ultieme 
vierpalenhefbrug. Deze combineert de stabiliteit van 
een vierpalenbrug met het gebruiksgemak van een 
schaarhefbrug. De ideale combinatie dus!

Versie 

Logic 40 :     4000 kg - 4460 mm

Logic 40 L :    4000 kg - 5100 mm

Logic 50 L :    5000 kg - 5700 mm

Logic 65 L :    6500 kg - 5700 mm

Logic 80 :    8000 kg - 6000 mm

Logic 50 OF :    5000 kg - 5700 mm

‘Open Front’
Dankzij de open voorzijde van 
de Butler Logic Open Font 
geniet men van alle voordelen 
van zowel een vierpalenhefbrug 
als de toegankelijkheid van een 
schaarhefbrug. Deze brug is ideaal 
voor uitlijningen!

Uitsparingen draaiplaten
Dankzij de verschillende opvulstukken voor draaiplaten kan 
men deze probleemloos wisselen en zo de platen van positie 
veranderen. Een zeer handige optie voor de werkplaatsen die zowel 
lange bestelwagens als kleine stadswagens uitlijnen!

Uitschuifbare hulpschaar

Logic Open Front - Logic

Beschikbaar in:
- gewone rijbanen
- gewone rijbanen + hulpschaar
- wieluitlijnversie
- wieluitlijnversie + hulpschaar

Afmetingen Logic 50 OF 



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 : 



Op de volgende pagina’s vindt u vele accessoires voor 
elke hefbrug. U mag ons steeds contacteren indien u 
nog andere accessoires nodig heeft.

169100MET Hofmann - Teco
Ø = 120 mm
a = 110 mm
d= 4 mm
e = 16 mm
(met stalen plaat)

169100 Hofmann - Teco
Ø = 120 mm
a = 110 mm
d= 4 mm
e = 16 mm

335022 Hofmann 
Ø = 140 mm
a = 132 mm
d= 4 mm
e = 17 mm

335160-GS5.0 Hofmann
Ø = 160 mm
a = 148 mm
d= 6 mm
e = 24 mm

01103031 Nussbaum
Ø = 125 mm
a = 120 mm
b= 90 mm
d = 24 mm

AC-GS1 AC-Hydraulic
Ø = 110 mm
d= 20 mm

PE-900-KGK-20 Universeel gebruik
250 x 150 x 20 mm 
+/- 5 mm
0,11 kg

PE-900WEISS/KLEIN Universeel gebruik
340 x 132 x 50 mm 
+/- 5 mm
0,35 kg

PE-900WEISS/GROSS Universeel gebruik
340 x 150 x 100 mm 
+/- 5 mm
0,75 kg

PE-900-SH-49 Universeel gebruik
1355 x 140 x 49 mm 
+/- 5 mm
1,45 kg

PB-K03415.H40 Universeel gebruik
340 x 150 x 40 mm 
+/- 5 mm
0,20 kg

PB-K03415.H60 Universeel gebruik
340 x 150 x 60 mm 
+/- 5 mm
0,30 kg

PB-K03415.H80 Universeel gebruik
340 x 150 x 80 mm 
+/- 5 mm
0,40 kg

PB-K15015.H40 Universeel gebruik
1500 x 150 x 40 mm 
+/- 5 mm
0,90 kg

PB-K15015.H80 Universeel gebruik
1500 x 150 x 80 mm 
+/- 5 mm
1,60 kg

PB-K03535-KR.H80 Universeel gebruik 
voor versnellingsbak 
staander
350 x 350 x 80 mm
0,50 kg

Accessoires heffen



235NT08022 Nussbaum Top Lift
325 x 325 x 20 mm
2,7 kg

37006/BO Teco
400 x 350 x 12 mm
3,35 kg

GG-D1000.H30 Universele oprijramp
1000 x 500 x 30 mm
13,60 kg

GG-D1000.H40 Universele oprijramp
1000 x x500 x 40 mm
16,9 kg

GG-D1000.H50 Universele oprijramp
1000 x 500 x 50 mm
22,10 kg

165030 TECO
150 x 150 x 70 mm
1,60 kg

165036 TECO
150 x 150 x 60 mm
1,20 kg

165031 TECO
150 x 150 x 50 mm
1,10 kg

165034 TECO
150 x 150 x 40 mm
0,80 kg

165037 TECO
150 x 150 x 30 mm
0,72 kg

165038 TECO
150 x 150 x 20 mm
0,47 kg

LIFTADAPTERS80110-130
Opnamepad Volvo S80
Universeel gebruik
Ø pad= 110-130 mm
0,71 kg

T5130-160 Opnamepad VW T5
Universeel gebruik
Ø pad= 130-160 mm
0,65 kg

TSL3-AD-MEDIUM Universeel
Heffen Tesla
Voor gebruik op 2 
palenbrug of krik
Ø = 120 - 140 mm

8-42120003 TECO

Verlichtingskit 
bestaande uit 4 LED 
strips

TSL3-AD-LARGE Universeel
Heffen Tesla
Voor gebruik op 2 
palenbrug of krik
Ø = 140 - 160 mm

Accessoires heffen



De lucht-hydraulische krikken van Protools kunnen 
zeker hun mannetje staan. Deze worden reeds 
gebruikt in vele werkplaatsen en in de mijnbouw over 
de hele wereld.

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 PTJ40152LPTJ44105

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.

Industr iële uitvoering

Lucht-hydraulische krikken



PTW44JA2 PTW46TB1 PTW128455B PTW80TA1-6

PTW 44JA2 1/2” M10-M16 746 Nm 6.3 bar 1/4” NPT 9.5 mm 1.2 kg

PTW 46TB1 1/2” M10-M16 1130 Nm 6.3 bar 1/4” NPT 9.5 mm 2.0 kg

PTW 128455B 1/2” M10-M16 1060 Nm / / / 3.3 kg

PTW 64TA2 1” M18-M45 2983 Nm 6.3 bar 1/2”BSP 13 mm 7.7 kg

Persluchtoproller Snelkoppeling perslucht

Lengte 
slang

Interne 
diameter Diameter Inlaatslang

HRA2J01 16 m 12.5 mm 1/2” 1.5 m

HRA2V01 20 m 9.6 mm 3/8” 2 m

Beschrijving Type draad

CH2K01 Rechte clip-on 
connector 7,9 mm - 5/16”

CH2H01 Rechte clip-on 
connector 6,35 mm - 1/4”

CH2A01 Rechte clip-on 
connector 1/4” invoer

CH4K01 90° clip-on connector 7,9 mm - 5/16”

CH4H01 90° clip-on connector 6,35 mm - 1/4”

CH4A01 90° clip-on connector 1/4” invoer

Persluchtgereedschap

Persluchtaccessoires



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

+32 3 451 34 00

info@proveqplus.com

www.proveqplus.com

Mechelsesteenweg 307
B-2550 Kontich


