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VERKSTED UTSTYR GRUPPEN
VUG firmaene i Norge ser frem til en spennende utvikling i 2016 på verkstedutstyr og teknisk service. 
VUG salg kan igjen vise frem nye produkter og tekniske løsninger fra ledende Corghi. 
Stenhøj og Autop som produserer i Danmark og Tyskland, fortsetter å utvikle nye 
kvalitetsprodukter etter ønsker og behov fra bilprodusenter og kunder i markedet. 
Se våre nyheter fra Autop og Stenhøj presentert i brosjyren.

VUG prosjektering leverer flere store prosjekter denne våren. VUG prosjektering har 
bistått kundene med forslag og tegninger til optimale løsninger tidlig i planleggingen.
Dura leverer verkstedinnredninger til absolutt alle typer verksteder. Dura produseres 
i England og leverer den aller beste kvalitet i markedet på sine produkter. Dura har 
et meget stort utvalg av produkter og løsninger. Dura har bistått med 
ulike forslag så våre prosjektkunder fikk presentert et mangfold av 
løsninger, og kunne velge den innredning som best tilfredstilte 
kundens forventninger og behov.

VUG service med 30 teknikere i Norge, utfører installasjoner,
vedlikehold, årlig kontroller og kalibreringer.
VUG service har kalibreringsteknikere som utfører akkrediterte 
kalibreringer etter ISO-17025 på PKK utstyr, som skal kalibreres 
etter ISO-17025.

VUG medarbeiderne har stor fagkunnskap, årelang erfaring og høy kompetanse innen

• Teknisk salg    • HMS
• Service og installasjoner   • Kalibreringer og serviceavtaler  
• Prosjektering   • Akkreditert kalibrering iht. ISO-17025

Skippergata 10, Nyhavna, 7042 Trondheim
Tlf: 73 50 02 00 Fax: 73 50 02 01
Kontakt: Frode Vangen
E-post: frode@verkstedservice.no
Web: www.verkstedservice.no
Trondheim, sør og nord -Trøndelag

Anolitveien 14, 1400 Ski
Tlf: 64 87 99 90 Fax: 64 87 99 91
Kontakt: Tor Even Bustnes
E-post: vis@visas.no
Web: www.visas.no
Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, 
Hedmark, Oppland, Vestfold til Tønsberg, 
Rogaland

Kokstadveien 42, 5257 Kokstad
Tlf: 55 52 62 50 Fax: 55 52 62 90
Kontakt: Bjørn Aarlie
E-post: bjorn.aarlie@bilxtra.no
Web: www.vestbilutstyr.no
Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Rogaland

Lerstadveien 510, 6018 Ålesund
Tlf: 70 17 79 50 Fax: 70 17 79 51
Kontakt: Einar Steinshamn
E-post: einar.staale.steinshamn@bilxtra.no
Web: www.ronnebergautoindustri.no
Møre og Romsdal

St.Olavsgt. 147, 9407 Harstad
Tlf: 77 01 87 00 Fax: 77 01 87 01
Kontakt: Jann Erik Georgsen
E-post: jannerik@bilutstyrnor.no
Web: www.bilutstyrnor.no
Nordland, Troms og Finnmark

Kristian Birkelandsvei 1, 4820 Froland
Tlf: 37 23 51 10 Fax: 37 23 51 11
Kontakt: Jan Pedersen
E-post: salg@agdersupply.no
Web: www.agdersupply.no
Agder, Telemark, Vestfold med Tønsberg, 
Rogaland

NYHET



30 Pris fra kr. 37.100,-
Leasing fra kr. 702,-

Ny søyle konstruksjon med samme stabilitet 
og slitestyrke som resten av Maestro serien.
Elektromekanisk 2-søylet løfter. Kan leveres 
i løftekapasitet 3 eller 3,2 tonn.Støysvak og 
slitesterk. Egnet for alle typer reparasjoner og 
leveres med forskjellige konsoller 
-F / CF /CF-08

Maestro 30 F/CF/CF-08
Maestro 32 F/CF/CF-08

32 Pris fra kr. 40.450,-
Leasing fra kr. 765,-

Maestro 2.55 F

CF-08 KONSOLLCF KONSOLLF KONSOLL

Pris fra kr. 87.565,-
Leasing fra kr. 1656,-

Elektromekanisk 2-søylet løfter med løftekapasitet 5,5 tonn.
En svært robust løfter som er spesielt egnet for store varebiler.
Med 3-delte armer kan den løfte alt fra personbiler til varebiler.
Godkjent av bilprodusenter, og løfteadaptere til de forskjellige 
bilmodellene finnes. 
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Biglift 4.55 Combi med 
swivel arm
To løftere i en. Plattform med 5,5 meter kjørebaner og frihjulsløfter 
med svivelarmer. Full løftehøyde på 
begge løftealternativer.
Løfter egner seg for både 
små personbiler og varebiler.
Løfteren er utviklet for å 
kunne løfte alle kjøretøy i 
disse segmenter.
Løfteren er av en svært 
solid konstruktion, 
dermed også stabil 
opptil max 
belastning.

Løftekapasitet 5,5 tonn
Kjørebanelengde 5500mm.

NYHET

NYHET

NYHET

Remo Rapide hjulutmåling. Ingen montering eller berøring på hjul. En virkelig ”drive thru” kontroll av hjulvinkler med laser/kamera teknologi 
der Rapide leser  hjulvinklene i løpet av 10 sekunder pr. aksel, uten felgklemmer og speil. Database og utskrift gir god dokumentasjon til kunde. 
Remo Rapide leveres i to modeller - leser foraksel - leser foraksel og bakaksel. 
Tilleggsutstyr som dekkskanner og diagnose OBD kan velges, og integreres i utskrift.
www.corghi.com
Demofilm på www.youtube.com - R.E.M.O. RAPIDE

  RAPIDE
 Hjulutmåling   Enklest og raskest!NYHET

Utmåling foraksel
Pris fra kr. 159.900,-
Leasing fra kr. 3024,-

Utmåling for / bakaksel
Pris fra kr. 199.950,-
Leasing fra kr. 3782,-



Maestro 2.32F/CF08 Maestro 2.35F/CF-08/
Sport

Maestro 2.50F

MH 40F

Maestro 2.65F

MH 35F

CF-08 pris fra kr. 55.900,-
Leasing fra kr. 1057,-

Pris fra kr. 44.860,-
Leasing fra kr. 848,-

Pris fra kr. 87.565,-
Leasing fra kr. 1656,-

Pris fra kr. 123.850,-
Leasing fra kr. 2342,-

Pris fra kr. 42.100,-
Leasing fra kr. 796,-

Pris fra kr. 52.100,-
Leasing fra kr. 985,-

Pris fra kr. 40.990,-
Leasing fra kr. 775,-

Elektromekanisk løfter. 
Patentert CF-08 konsoll for 
høydejustering på 
konsoller. Driftsikker og 
godt egnet for alle typer 
service og reparasjoner av 
person/varebiler. 
Løftekapasitet 3,2 tonn.

Elektromekanisk løfter.
Kan leveres i løftekapasitet 
3 eller 3,2 tonn. Støysvak og 
slitesterk. Egnet for alle typer 
reparasjoner og kan leveres 
med forskjellige konsoller 
-F / CF /CF-08

Elektromekanisk 
2-søylet løfter.
Løftetid 40 sekunder.
Tillegg for CF konsoll.
CF = kombiflex.
Løftekapasitet 3 tonn.

Elektromekanisk løfter. 
Flexibel armløsning som 
muliggjør løft av små biler 
og opp til store og lange 
varebiler. Spesielt egnet 
som serviceløfter og til 
reparasjoner med fri til-
gang til hjul og undervogn.
Løftekapasitet 3,5 tonn

Solid konstruksjon. 
Velegnet for alle former for 
reparasjoner. Spesielt 
egnet for tunge og lange 
varebiler.
Løftekapasitet 5 tonn.

Elektromekanisk 
kjøretøyløfter med 3-doble 
teleskopiske svingarmer og 
lav byggehøyde (145mm). 
Maestro 2.65F er meget 
fleksibel ved bruk på 
personbil, varebil og SUV.
Løftekapasitet 6.5 tonn

F-pris fra kr. 44.750,-
Leasing fra kr. 846,-

Hydraulisk 2-søylet løfter 
med løftetid 28 sek. 
3 doble teleskoparmer 
foran og bak gir meget 
fleksibel rekkevidde. 
Dobbelt justerbare 
løftekonsoller.
Løftekapasitet 3,5 tonn.

Hydraulisk 2 søylet løfter. 
Prisgunstig løfter for 
person/varebil. Levert 
med utskiftbare flexkon-
soller. Tåler røffe miljøer 
som vask og understells-
behandling. Løftehøyde 
1925 mm. 
Løftekapasitet 4 tonn.

CF pris fra kr. 51.900,-
Leasing fra kr. 982,-

Maestro 30 F/CF/CF-08
Maestro 32 F/CF/CF-08

Maestro 2.30 F/CF

32 Pris fra kr. 40.450,-
Leasing fra kr. 765,-
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30 Pris fra kr. 37.100,-
Leasing fra kr. 702,-



Maestro 2.32 Quick Maestro 2.32/2.35
med Hjulgaffel

GreenCare

Maestro 
Stenhøj/Autop innehar en rekke 
fabrikksgodkjente modeller som 
er i tråd med revisjonskrav hos 
bilprodusenter

S konsoll F konsoll

CF konsoll

CF-08 konsoll

Pris fra kr. 68.400,-
Leasing fra kr. 1294,-

Pris fra kr. 78.350,-
Leasing fra kr. 1482,-

Pris fra kr. 61.990,-
Leasing fra kr. 1172,-

KONSOLLER

Fabrikk/OEM
godkjenninger

Combi konsoller
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Audi
BMW
Merchedes-Benz
Jaguar
LandRover
Opel
Porshe
Renault
Rolls-Royce
Seat
Skoda
VW

Elektrohydraulisk løfter. Spesielt egnet for 
karosseriarbeider, generelle reparasjoner og 
service.Tåler røffe miljøer som vask og 
understellsbehandling. Løftekapasitet 2,5 tonn.

Mistral H25

Pris fra kr. 69.200,-
Leasing fra kr. 1309,-



MagiX 30S

Pris fra kr. 55.750,-
Leasing fra kr. 1054,-

Sakseløfter med svært 
nøyaktig og driftsikker 
likestyring. Kapasitet 3 tonn. 
Maks løftehøyde 1950 mm. 
Byggehøyde 105 mm. 
Lengde på løfter med 
oppkjøringsrampe 2087 mm.

Elektrohydraulisk sakseløfter. Leveres med eller uten integrerte glideplater og utsparring for svingskiver, med eller uten 
integrert frihjulsløfter.  Kjørebanlengde 4500, 4800 og 5200 mm. Kapasitet: 4 og 4,5 tonn. Byggehøyde: 220 mm.

MS 45 Sakseløfter kjørebane

Elektrohydraulisk sakseløfter for nedfelling i gulv. 
Leveres med eller uten integrerte glideplater og 
utsparring for svingskiver. 
Kjørebanelengde: 4500, 4800 og 5200 mm. 
Kapasitet 5 tonn.

MS 50 Sakseløfter kjørebane

Pris fra kr. 111.990,-
Leasing fra kr. 2118,-

Pris fra kr. 135.350,-
Leasing fra kr. 2560,-
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MagiX IG 30 Sakseløfter
Stenhøj sakseløftere kan 
leveres med galvanisert 
bunnramme og topplate

Pris fra kr. 65.850,-
Leasing fra kr. 1245,-

Elektrohydraulisk sakseløfter.
Kapasitet 3500 kg. Maks løftehøyde 
1900 mm. Byggehøyde 120 mm. 
Kan leveres med galvanisert 
plattform og bunnramme.

MS 35

Pris fra kr. 65.900,-
Leasing fra kr. 1246,-

Elektrohydraulisk dekkservice løfter 3 tonn. 
Maks løftehøyde 960 mm. Byggehøyde 105 mm

MS 30 LS
Sakseløfter

Pris fra kr. 40.990,-
Leasing fra kr. 775,-



H 8903/1E
Elektrohydraulisk sakseløfter. 
Kapasitet 3,2 tonn. Løftehøyde 1900 mm. 
Byggehøyde 105 mm.

Pris fra kr. 38.750,-
Leasing fra kr. 733,-

Elektrohydraulisk sakseløfter. Kapasitet 3,2 tonn. 
Løftehøyde 960 mm. Byggehøyde 105 mm

H 8101 E

Pris fra kr. 27.990,-
Leasing fra kr. 529,-

H 8603/IE

Pris fra kr. 32.900,-
Leasing fra kr. 622,-

Elektrohydraulisk sakseløfter 
for nedfelling. Kapasitet 3,6 tonn.
Løftehøyde 1830 mm. Dybde 330 mm.

Stenhøj/Autop er i front når det gjelder utvikling og tilpasning til markedet. Her er et eksempel 
på spesialløftere med hjulgaffler. Hjulgaffler er spesielt godt egnet for lave sportsbiler og arbeid 
som krever full tilgang til hele undersiden av kjøretøyet. 7



Leveres i forskjellig bredde og lengde på kjørebane. 
Kan leveres med galvanisert, glatte kjørebaner, utsparring 

for svingskiver og med glideplater samt slitasjetester. 
Spesielt egnet til hjulutmåling, inspeksjon og service. 

Løftekapasitet 4 tonn.

En robust løfter med 5.2, 6.2 eller 7.2 tonn løftekapasitet for personbil 
og varebiler. Leveres med glatte kjørebaner eller utsparring for svingskiver og 
glideplater bak samt slitasjetester. Kan leveres med galvaniserte kjørebaner. 
Løfteren egner seg spesielt for hjulutmåling, inspeksjon og service. 
Kjørebanelengde opp til 6 meter.

Major 5230 - Major 6230 - Major 7230

Major 4000

Pris fra kr. 83.270,-
Leasing fra kr. 1575,-

Pris fra kr. 52.650,-
Leasing fra kr. 996,-

Major Combi
En svært stabil 4-søylet løfter med 

integrert frihjulsløfter. Spesielt egnet som 
inspeksjonsløfter og til  hjulstilling, 

i tillegg til reparasjon på hjul og understell.  
Led lys og traversløfter kan monteres som 

tilleggsutstyr. Løftekapasitet 5 tonn.

Pris fra kr. 140.150,-
Leasing fra kr. 2651,-

Micro 26
Fullhydraulisk traversjekk.

Fullhydraulisk traversløfter integrert i pumpeanlegg til Major. 
Ekstremt rask, løftetid 6 sekunder. Løftekapasitet 2 ,6 tonn. 
Kan også leveres med 2 eller 4 tonn.

Inspeksjonslampe

Hjulholder

Ekstra manøverenhet

Hjelpeløfter med lufttilkoblingssett

LED lys

Led lys for Major. Monteres godt 
beskyttet for skader. 
Meget god lyseffekt og lang levetid.



Den ultimate bilinspeksjonsløfter PKK. Utviklet i samarbeid med 
europeiske kontrollstasjoner. Løftetid 16 sekunder. 
Unik slitasjetester i høyre kjørebane. Leveres galvanisert eller 
lakkert etter kundens ønske og behov.
Presisjonskrav i henhold til OEM. Kan leveres med eksternt 
pumpeanlegg for styring av flere løftere og mindre støy.

Major Inspeksjon/PKK

Fullhydraulisk traversløfter integrert i pumpeanlegg til Major. 
Ekstremt rask, løftetid 6 sekunder. Løftekapasitet 2 ,6 tonn. 
Kan også leveres med 2 eller 4 tonn.

Spesial-løfter for hjulstilling med 4 stk svingskiver og ekstra krav til toleranser. 
Løfteren er godt egnet til reparasjon av bremser, støtdempere, hjuloppheng. Løftekapasitet 4 tonn.

Major 4030-44WL DLX
Pris fra kr. 154.670,-
Leasing fra kr. 2925,-

Pris kr. 27.990,-
Leasing fra kr. 529,-

Pris fra kr. 39.990,-
Leasing fra kr. 756,-

Pris fra kr. 21.590,-
Leasing fra kr. 408,-

Pris fra kr. 4.068,-
Leasing fra kr. 77,-

Gulvvaskemaskin 
Scrubtec 343.2B Combi

Proff varmtvannsvasker 
MH7P-175/1260

Proff kaldtvannsvasker 
MC 7P-195/1280

Hobby høytrykksvasker 
E145.3-10H X-tra

Kampanjepris Kampanjepris Kampanjepris



Sololift 1.35 Pv
Løftekapasitet
3,5 tonn

Løftekapasitet
3,5 tonn

Løftekapasitet
3,5 tonn

Sololift 1.35 Saa

Sololift 1.35 Sa

Sololift 1.30 Fv Uni
Løftekapasitet
3,0 tonn

Eurolift 2.30Pv
Løftekapasitet
3,5 tonn

Masterlift 2.35 
saav 135
Løftekapasitet
3,5 tonn

Masterlift 2.35 
saa 230
Løftekapasitet
3,5 tonn

Masterlift 2.30
 Sav 230
Løftekapasitet
3,0 tonn

Biglift 2.50 F 480
Løftekapasitet
5,0 tonn

Løftekapasitet
3,5 tonn

Triolift 3.35 Fn
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Autop er en del av Stenhøj-gruppen og eid av Stenhøj AS. Fabrikken og produksjonen ligger i Tyskland.
Autop tilbyr et bredt spekter av full- og elektro -hydrauliske undergulvsløftere med kapasitet fra 3 til 7 tonn.
Det er utviklet et stort sortiment av løftekonsoller som er tilpasset de ulike behov, i tett samarbeid med bilprodusenter. 
Merkegodkjenning av flere typer løsninger.
Autop har produsert undergulvsløftere siden 1949, de er i dag ledende i Europa på denne type løftere.
Autop er i front på utvikling og kvalitet, med mer enn 70.000 brukere og installasjoner.
Autop leverer 1, 2 og 4 søylet kassettløfter, montert i gulv.
Autop kan levere store deler av løfteprogrammet helt eller delvis galvanisert. Fordelen med galvanisering er stor beskyttelse
mot rust, og forlenget levetid på løfteren.

UNDERGULVSLØFTERE
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Sololift 1.35 Saa

Eurolift 2.30Pv
Løftekapasitet
3,5 tonn

Masterlift 2.35 
saav 135
Løftekapasitet
3,5 tonn

Masterlift 2.35
 Pv og Pv Xy
Løftekapasitet

3,5 tonn

Masterlift 2.35
 Combi Check in

Løftekapasitet
3,5 tonn

Masterlift 2.35
 Combi Pv & Saav

Løftekapasitet
3,5 tonn

Profilift 2.40
F & Fn 460

Løftekapasitet
4,0 tonn

Profilift 2.40
Fn GST

Løftekapasitet
4,0 tonn

Løftekapasitet
5,0 tonn

Biglift 2.50 
Saav 145

Løftekapasitet
5,0 tonn

Biglift 2.50 Saaa 
230

Løftekapasitet
5,0 tonnLøftekapasitet

3,5 tonn

Quattrolift 4.50
F 480/550

Løftekapasitet
5,0 tonn

Biglift 2.65 
Saaa 145

Løftekapasitet
6,5 tonn

Biglift 2.65 
Saaa 230

Løftekapasitet
6,5 tonn

Biglift 4.60
F 555

Løftekapasitet
6,0 tonn



Serien er utført i støpejern og kjører med lave 
omdreininger for lang levetid og lave driftsutgifter.
Stenhøj yter 5 års garanti på kompressorblokken, 

og kompressoren er utstyrt med oljenivåkontroll, 
som stopper kompressoren ved for lav oljestand. 

Denne type kompressor er spesielt  velegnet til 
autobransjen og mindre industrivirksomheter.

Pris fra kr. 21.450,-
Leasing fra kr. 406,-

KA-serie

Støysvak stempelkompressor i kabinett.
Stenhøjs Silence Pack er den kjente KA-
kompressoren pakket inn i en effektiv lydisolering, 
som gjør kompressoren meget egnet til 
innendørsplassering. Kompressor, 
kjøletørke, filtere og tank i en enhet. Perfekt for 
bilverksteder og virksomheter med krav til lite støy.    

Silence Pack

Pris fra kr. 83.750,-
Leasing fra kr. 1584,-

Stenhøjs AirPack løsning. AP-serien er en komplett enhet med påbygget 
kjøletørke. Serien er en av de mest støysvake på markedet, det muliggjør 
installationer i verkstedet eller tett på kontormiljø. 
Konstruksjonen er laget så trykkluften har vært i gjennom en kjøletørke før den 
går i beholderen. Dette oppfyller kravene til teknisk trykkluft og er derfor en 
velegnet plattform til å bygge videre på, hvis kravene til trykkluften stiger f.eks. 
i forbindelse med trykkluftbåret åndeværn.

Skruekompressorer AP

Pris fra kr. 95.980,-
Leasing fra kr. 1815,-

Filtere OljeutskillerDreneringEtter-behandlingutstyr

Kjøletørker

LUFTBEHANDLING

Ace 1511
Kompressor på hjul 
for servicebil og 
håndtverker

12



MONO

Stort og bredt program med ensøylede undergulvsløftere. 
Med svært mange topper, tilpasset behov og bilmodeller.

Stenhøj Mono

Det er et stort utvalg 
av konsoller som 
ekstrautstyr. 
20, 60, 80 eller 100 
mm, samt 
høydejusterbare 
konsoller.

50-225-2
Hydraulisk 2 trinns 
jekk. Kapasitet 
50/25 tonn.
Min. høyde 221mm
Maks. høyde 447mm.

Hydraulisk 2 trinns jekk. 
Kapasitet 25/10 tonn.
Min. høyde 183mm
Maks. høyde 377mm.

Pris fra kr. 16.750,- Pris fra kr. 20.350,-

DK20
Hydraulisk jekk. Kapasitet 2 
tonn. Min. høyde 80mm. 
Maks høyde 495mm

Pris kr. 3100,-

Elefantkran
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Pris fra kr. 5.950,-

Elektrohydraulisk 
undergulvsløfter med 
en fast, og en eller 
to bevegelige søyler. 
Kapasitet 2 søyler 30 tonn.
Kapasitet 3 søyler 45 tonn.
Leveres i varmgalvaniserte 
stålkassetter.
Søylene aktiveres synkront 
eller enkeltvis.



• Maxi 100 - 10 tonn  • Maxi 160 - 16 tonn  • Maxi 200 - 20 tonn • Maxi 320 - 32 tonn •  Maxi 400 - 40 tonn

Heavy Duty Brooklyn
Elektrohydraulisk sakseløfter for nedfelling eller på gulv. Leveres med eller uten integrert frihjulsløfter. Kan leveres 
med slitasjetester. Kjørebanelengde fra 5,8 til 18,75 meter. Byggehøyde på gulv 21cm. Løftekapasitet 10-50 tonn.

Multi Flex

Elektrohydraulisk 
undergulvsløfter. 
Kan leveres fra 2 til 
5 sylindere med 
løftekapasitet 11,5 tonn-35 
tonn per sylinder. 
Svært godt egnet for alle 
former for service og 
reparasjoner på tungbil.

Mobile 72



Mobile 72
4 mobile søyler 7,2 tonn per 
søyle. Totalt 28,8 tonn. 
Kan bygges ut til 
6 søyler - 43 tonn. Justerbare 
hjulgaffler og integrert palle-
løfter-system på hver søyle.
Elektronisk likestyring og 
overvåking mellom søylene. 
IP 55 klassifisering, kort 
løftetid, støysvak. 
Ekstrautstyr: travers 15 tonn 
for trailer/truck. 
Mobile 72 kan brukes på alt 
fra leddbusser til varebil. 
Mobile 72 kan fås 
som wireless.

• Maxi 100 - 10 tonn  • Maxi 160 - 16 tonn  • Maxi 200 - 20 tonn • Maxi 320 - 32 tonn •  Maxi 400 - 40 tonn

Stenhøj Maxi programmets løftekapasitet 
spenner fra 10 tonn til 40 tonn.

Maxi

Hybrid sakseløfter med kapasitet 25-55 tonn. 
Kjørebanelengde fra 7000-15000 mm. 
Kjørebane med ”anti-slip finish”. 
Kan leveres og monteres på gulv eller i nedsenket versjon. 
Byggehøyde 360mm - (25 tonn) 390mm  (55 tonn).
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Corghi Artiglio Uniformity
Dekkomlegger med senteroppspenning. Diagnose og 
matchmontering direkte på dekkomlegger. 
Sparer operasjoner og tid.
Pris på forespørsel.

Se demofilm på www.corghi.com
1. Senteroppspenning2. Belastningsrulle

3. Laser og diagnose

Siste generasjon ”leva la leva” (uten dekkspaker). 12” til 32” 
felgdiameter og opptil 15” bredde. Særlig egnet for store volu-
mer konvensjonelle dekk, lavprofil og ”run flat”. Kamera som 
tilleggsutstyr gir full kontroll på dekkets underside, og sikrer 
montering/demontering uten skade på dekk og felg.

Artiglio 50/Artiglio 500

50 pris fra kr. 71.290,-
Leasing fra kr. 1348,-

500 pris fra kr. 95.175,-
Leasing fra kr. 1800,-

Dekkomlegger. Kraftig maskin for 
moderne dekk.Tilleggsverktøy for lavprofil 
og punkteringsfrie dekk. Hjelpearm er 
ekstrautstyr og tillegg i pris

A2030 med 
hjelpearm SP2000 

Pris fra kr. 49.950,-
Leasing fra kr. 945,-

Dekkomlegger med tipptårn og 
luftlåsing av monteringshode. 
Justerbar beadløsner. 
Kapasitet 10”-20” (13”-23”).

A2020 

Pris fra kr. 35.750,-
Leasing fra kr. 676,-

SP2300 Hjelpearm SP2000 Hjelpearm
pneumatisk hjelpeverktøy 

SP3000 Hjelpearm
universalverktøy for 
demontering og montering

Felg presse for SP2000

EKSTRA UTSTYR EKSTRA UTSTYR
WL60 Hjulheis



Artiglio 50/Artiglio 500

PU1500 Hjelpearm 
m/bead presseverktøy

Luftfyller Svingbar luftstyrt 
beadpresse

PST  Pneumatisk dekklukker. 
Utstyr for rep. av slangeløsedekk.
Umiddelbar rep. av punktering 
med hull opp til 6mm.

Pneumatisk hjelpeverktøy

EKSTRA UTSTYR EKSTRA UTSTYR
WL60 Hjulheis

EM 9250
CompaktLine Basic

Enkel og pålitelig motordrevet 
balansemaskin med LCD display 
og manuell input av hjuldata. 
Bremser automatisk etter hvert spin. 

Pris fra kr. 18.875,-
Leasing fra kr. 357,-

EM 9580
LaserLine

Hjulbalanseringsmaskin med lasermåling og 
automatisk hjuldata. Vekt optimaliseringsprogram. 
Hjuldiameter opptil 44”. 
Målesekvens: 5,5 sek. Felg Ø 28”.

Pris fra kr. 44.250,-
Leasing fra kr. 837,-

EyeLight
DiagnosticLine

Balanseringsmaskin med laser og full hjuldiagnose. 
Automatisk avlesning av hjuldata og vektplassering. 
Målesekvens: 6 sek.

Pris fra kr. 123.275,-
Leasing fra kr. 2332,-

EM 9380
X-Line

Pris fra kr. 36.810,-
Leasing fra kr. 696,-

Balanseringsmaskin med Laserline 
indikator, automatisk hjuldata input. 
Vekt optimaliseringsprogram (WM) 
inkludert. (uten skjerm)

Artiglio Master Code
Dekkomlegger. Manuell 
eller helautomatisk 
arbeidsyklus. 
Automatisk avlesning 
av størrelse på hjul. 
Dobbel bead-presser. 
Automatisk smøring 
av beaden. Interaktiv 
skjerm. TPMS. Mønster 
dybde måler. 
Dekktemperaturmåler. 
Integrert hjulløfter. 
Kameraovervåkning av 
innsiden av dekket.
Felgdiameter 13”-32”, 
max 
dekkdiameter 1200mm. 
Max felgbredde 19”.

Pris fra kr. 194.075,-
Leasing fra kr. 3671,-
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Exact Linear

Pris fra kr. 97.150,-
Leasing fra kr. 1837,-

3D Hjulstillingsapparat med løft på kamerabom.
2-kamera system. Rask og enkel bruk.
Driftsikker. Brukervennelig software sikrer presise 
måleresultat. Database for bilmodeller.

3D Hjulutmåling med 8 kamera 
NIR teknologi. Automatisk 
kamera rotasjon sørger for 
optimal og rask utmåling. 

Exact BlackTech 
X PLUS

Pris fra kr. 148.450,-
Leasing fra kr. 2808,-

Pris fra kr. 93.975,-
Leasing fra kr. 1777,-

EXACT 70 
m/radio

Corghi EXACT 7serie hjulstillingsapparater. 
8 sensors, pc baserte med radioforbindelse. 
Fabrikkgodkjent programvare og prosedyre.

ET 88
Brukervennelig motorisert balansemaskin for 
lastebil med monitor og pneumatisk hjulløfter. 
Automatisk input av hjuldata, lav 
balanseringshastighet. 7 forskjellige 
last/personbil program inkl. alu.

Pris fra kr. 68.100,-
Leasing fra kr. 1288,-

ET 66
Enkel kompakt
balanseringsmaskin for last. Med
LED display og pneumatisk hjulløfter.
Manuell input av hjuldata. 
Tilgjengelig med og uten motordrift.

Pris fra kr. 39.050,-
Leasing fra kr. 739,-



BPS Rullebremseprøver for tung bil

Pris fra kr. 299.950,-
Leasing fra kr. 5664,-

Leveres med varmgalvaniserte 
rullesett. Tilfredstiller kravene i ISO 
21069. Analog visning av 
bremsekraft. PC software, 
fjernkontroll og radiosensor. Aksel 
simulator med hydraulisk nedtrekk 
kan leveres. Aksel simulering med 
hydraulisk løftesystem kan leveres. 
Kan leveres med 2 hastigheter og 
frekvensomformer.

Analog display 
med LED lys

Analog display 

 Sherpa BPS TWIN

 Sherpa BPS Kompakt tung bil

AG TT
Monster

Dekkomlegger for tung bil og 
anleggsmaskiner.
Unik teknologi ”no lever” 
omlegger gjør spaker overflødi-
ge.Brukervennlig med minimal 
fysisk belastning for bruker. 
God beskyttelse av felg og 
dekk. Stor nøyaktighet. 
Maksimum sikkerhet. Tar alle 
hjul innen sitt segment uten 
bruk av dekkspak

Pris fra kr. 241.750,-
Leasing fra kr. 4572,-

HD 900

Pris fra kr. 99.975,-
Leasing fra kr. 1878,-

Elektrohydraulisk 
dekkomlegger. 
Kapasitet opp til
1000kg. 14”-46”.

HD 700

Pris fra kr. 112.410,-
Leasing fra kr. 2126,-

En kompakt maskin for demontering og montering 
av dekk fra 14”-26”. Ypperlig maskin for lastebil og 
buss.

HD 800A

Pris fra kr. 83.980,-
Leasing fra kr. 1588,-

Automatisk, elektrohydraulisk 
dekkomlegger for last og buss. 

Hydraulisk løft og rotasjon av 
bead løsner. Kapasitet 14”-26”. 

Maks hjulvekt 700 kg

TUNG BIL DEKKOMLEGGER
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Byggehøyde 50 mm. Svært rask å bruke.  
Varmgalvanisert plate. Analog display for visning 
av måleresultater. Kan leveres med 2 eller 4 
plater og med sporingsmål samt vektsensorer 
for beregning av retardasjon. 

PPS Platebremseprøver

Pris fra kr. 41.870,-
Leasing fra kr. 792,-

Rulleprøvere for personbil og last. Tilpasset nordiske forhold, norske forskrifter og PKK.
ISO 21069 klassifisert iht nye forskrifter for kjøretøy over 3500 kg.
Varmgalvanisert rullesett. Motløpende ruller for 4WD. Riktig hastighet for elektronisk håndbrems. 

RT 2002
Pris fra kr. 78.750,-
Leasing fra kr. 1509,-

RT 9014
Pris fra kr. 126.670,-
Leasing fra kr. 2427,-

BPS Kompakt SherLane

Kompakt 3.5
Pris fra kr. 63.550,-
Leasing fra kr. 1202,-

Kompakt 3.0
Pris fra kr. 59.850,-
Leasing fra kr. 1132,-

Kompakt ISO 21069
Pris fra kr. 89.160,-
Leasing fra kr. 1686,-

Kompakt SherLane
Pris fra kr. 130.680,-
Leasing fra kr. 2472,-

• Varmgalvaniserte rullesett   
• Automatisk 4WD gjenkjenning
• Håndterer elektronisk håndbrems      
• Tilfredstiller ISO 21069
• Kan leveres med understellstester/støtdempertester    
• Kan leveres med sporingsmål/sideslip
• Leveres med analog display og/eller PC løsning

Sherpa Kompakt 5.0 ISO 21069
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Verkstedplan og Prosjektering
VUG har levert verkstedutstyr i Norge siden 1946, og innehar stor 
kompetanse i planlegging, tegning av løsninger, utstyrsleveranse og 
montering. VUG har bidratt til prosjektering av mange bilverksteder i hele 
Norge. 

Utviklingen har gått fra sjablonger på byggetegninger til IT verktøy for 
presentasjon og bruk av AutoCAD for optimal koordinasjon med andre fag 
og arkitekt. 
Som totalleverandør på verkstedutstyr er VUG med sin allsidige 
kompetanse en samarbeidspartner som kan bidra til et godt samarbeide 
med andre fag allerede tidlig i prosjektet. Dette trygger en god og 
profesjonell fremdrift. Vi deltar gjerne på alle byggemøter, tidlig i 
prosessen.

Vi opplever at mange av våre kunder ønsker en uniformering av sitt verksted. Våre leverandører oppfyller alle krav og ønsker, enten det er knyttet til 
fargevalg eller tekniske løsninger. Dersom våre kunder ønsker en uniformering av sitt verksted gjennom egne farger (RAL koder), på utstyr vi leverer, 
og utforming i henhold til egen standard og layout kan vi levere dette. Vi tilbyr gode standard løsninger og spesifikke utforminger.
Uniformering av verkstedet ønskes ofte av bilprodusenter, verkstedkjeder og dekkbransjen. VUG kan i møtekomme alle ønsker og krav.

Verksteduniformering

PROSJEKTERING KONTAKTPERSONER VUG 

Nord-Norge: Jann-Erik Georgsen  tlf: 91 64 82 07
mail: jannerik@bilutstyrnor.no

Midt-Norge: Frode Vangen   tlf: 92 21 68 18
mail: frode@verkstedservice.no

Nordvestlandet: Einar Steinshamn  tlf: 91 33 67 36
mail: einar.staale.steinshamn@bilxtra.no

Vestlandet: Bjørn Aarlie   tlf: 92 08 30 93
mail: bjorn.aarlie@bilxtra.no

Sørlandet/sørvestlandet: Jan Pedersen tlf: 90 54 18 48
mail: salg@agdersupply.no

Østlandet: Tor Even Bustnes  tlf: 90 78 67 04
mail: tor.even.bustnes@visas.no
Tor Johnsen    tlf: 92 43 45 07
mail: tor.johnsen@visas.no
Roger Kvernbekk    tlf: 48 99 11 83
mail: roger@visas.no

VUG bidrar gjennom både planlegging og byggeperiode, som sikrer gode 
løsninger og valg av riktig utstyr. God prosjektstyring med avklarte 
grensesnitt er god økonomi for byggherren. OEM krav imøtekommes av 
VUGs produsenter, og innehar godkjenninger fra bilprodusenter.

VUG har prosjektert og levert produkter til alle typer verksteder -mekanisk, 
lakk, skade og dekk, både til personbil og tungbil. videregående skoler, stat, 
forsvaret og kontrollhaller. 



Gemco Prefabrikert inspeksjonsgrav etter kundens 
spesifikasjoner. Produsert i stål for innstøpning i 
nytt eller eksisterende bygg. Kan integrere
  • Bremseprøver   • Slitasjetester
  • Oljesystem    • Trykkluft
  • Lys/strøm    • Ventilasjon

Prefabrikert inspeksjonsgrav

• Avsug
• Verkstedinnredninger 
• væskedistribusjon

• Innredninger • Moduler
• Slipeavsug • Støvavsug
• Sveisavsug • Punktavsug
• Skinner • Eksostromler
• Olje/væske  • Servicestasjoner

Worky Multiplo Servicestasjon for væske og 
energidistribusjon med flere konfigurasjoner som 
kan tilpasses etter behov. Plass for opptil 8 
slangetromler15 mt lange og 2 kabeltromler. 
Forberedt for eksos trommel og 
verkstedinnredning (ikke inkludert).

Be om tilbud og forskjellige løsninger

Multiplo



• Modulbasert
• OEM godkjenninger
• HMS-optimalt
• Kvalitet i alle ledd
• Miljø for kunde og ansatt
• Inspirerende arbeidsmiljø
• Uniformering til ditt verksted
• Prosjektering / planlegging i 
   AutoCad. 

VERKSTEDINNREDNINGER

Dura verkstedinnredninger har utallige muligheter som bidrar til 
optimale løsninger for alle typer verksteder. 

Alle Duras produkter kan leveres i ønsket farge og uniformering 
tilpasset verkstedet. Dura med sitt moderne design er ledende på 
utviklingen innen verkstedinnredninger og har innovative løsninger 
på HMS, ergonomi, miljø og avfallssortering.

Vi skreddersyr forslag og løsninger etter kundens verkstedbehov 
og ønsker. Dura produserer innredninger med svært høy kvalitet, 
som er beregnet for bruk i røffe verkstedmiljøer.



Alle priser er eks. mva. Oppgitte priser er gjeldende til 30.06.2016 eller så langt beholdningen rekker. 
Frakt kommer som tillegg. Med forbehold om valuta / rente endringer. Bilder kan innholde ekstrautstyr som er tillegg i pris.
Leasing basert på 5 års leieavtale. Etableringsgebyr 990,- fakturagebyr kr. 85,- eks mva. Forbehold om trykkfeil. 

Utstyr for påvisning av TPM-
sensor Tyre Pressure Monitoring
Lufttrykk overvåking

TPM-02

KJØRETØYLØFTERE 

KOMPRESSORER 

VERKSTEDPRESSER 

DEKKUTSTYR 

JEKKER 

BREMSEPRØVERE

TESTLINJER

STØTDEMPERTESTER

SPORINGSMÅL 

AVGASSMÅLERE 

AVSUG 

TROMLER 

HMS-UTSTYR

FELGRETTEMASKINER 

VASKESYSTEMER 

DELEVASKERE 

DEKKVASKERE 

INDUSTRIVASKERE 

LYDMÅLERE 

PROSJEKTERING 

LAYOUT 

INNREDNING 

TØRKESYSTEMER

BLANDEROM 

FORBEREDELSESONER 

OPPRETTERUTSTYR

LAKKERINGSKABINER

SERVICEAVTALER

ÅRLIGE KONTROLLER

KALIBRERINGER

REPARASJONER

Trondheim tlf: 73 50 02 00 Arendal tlf: 37 23 51 10 Bergen tlf: 55 52 62 50

Harstad tlf: 77 01 87 00 Oslo tlf: 64 87 99 90 Ålesund tlf: 70 17 79 50

WED 850 
Dekkvasker

Pris fra kr. 79.500,-
Leasing fra kr. 1504,-

Lavtrykk og 
granulat 
for optimalt 
vaskeresultat, 
flere 
vaskeprogrammer, 
tørk med trykkluft.

Inflabox
Luftfyllebur 
for tungbil

IC90
Luftfyllebur 
for personbil

Pris fra kr. 25.600,-
Leasing fra kr. 484,-

Pris fra kr. 32.450,-
Leasing fra kr. 614,-

Avgassmåler for bensin 
og diesel. 4-gass/5-gass/
røykgass. Kan også leveres 
i enkelte enheter, med 
bærbar røykgassmåler.

Arex 40/50-D combi

Pris fra kr. 48.050,-
Leasing fra kr. 909,-

Pris fra kr. 29.150,-
Leasing fra kr. 551,-

Lysjusteringsapparat 
for alle typer lys, 
også xenon og LED. 
Solid og stabil 
konstruksjon. 
Leveres med speil, 
luxmeter, libelle for 
nivilering. Kan 
leveres med 
lasersikte. 
Brukervennelig og 
prisgunstig.

Pris fra kr. 5.750,-
Leasing fra kr. 109,-

Lutron Støymåler
Pris kr. 

6.900,-

Pris kr. 6.100,-

Migatronic Rally MIG 16li
Bærbar kompakt mul-
tiprosess sveisemaskin til 
MIG-sveising, men egner 
seg også til Tig og elektrode 
sveising. En enfaset 230V 
Invertermaskin til bruk i 
servicebilen eller på 
verkstedet. Sveiser sort stål, 
rustfritt stål, aluminium og 
mig-lodding.

Pris kr. 6.500,-


