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BOSCH FSA 050 Multimeter og Hybridtester
FSA 050 trådløs hybridmultimeter som kan anvendes for test av hybridbiler og elektriske biler.
 • Høyspenningstester opp til 600 V.
 • Isolasjonstest opp til 200 G ohm
 • Utfører også isolationstest på Common Rail, Dieselsystemer.
 • Kan kobles til PC via bluetooth.

Pris
kr. 8.600,-

Leasing kr. 184,-

NYHET
BOSCH KTS 350 Mobil universal løsning 
Etterfølgeren til KTS 340
Støtter aktuelle og fremtidige diagnosegrensesnitt basert på Ethernet. 
PassThru Euro 5/6.
• 256 Gb SSD-harddisk og 4 Gb intern minne.
• 10,1“ TFT Touchscreen, 1024 x 600 dpi.
• Windows 10.
INTRODUKSJONSPRIS kr. 39.900,-
Leasing fra kr. 817,-

Halv pris på 
softwarepakker 

2017

BOSCH Klimamaskin
ACS 561
A/C Servicemaskin for R1234yf
8 kg tank. Automatisk maskin 
med manuelle kraner.
Hybridfunksjon - PAG/POE olje.

Kampanjepris
kr. 32.900,-

Leasing fra kr. 674,-

BOSCH KTS 560 Diagnosemodul 
Med de nye KTS-modulene fra Bosch kan du utføre svært rask 
diagnostikk på den fremtidige bilparken med Ethernet-grensesnitt. Kan 
benyttes sammen med programvare som lastes ned fra bilprodusentens 
elektroniske portaler. Oppfyller Euro5/6 Pass Thru standarder. Raskere 
oscilloskop 20 MS/s og multimeter med 100 kHz båndbredde. Trådløs 
kommunikasjon via Bluetooth klasse 1 eller Wifi med PC.
KAMPANJEPRIS kr. 24.900,-
Leasing fra kr. 510,-

Prøvespisser
Bosch FSA 050 prøvespisser. 
Flex, rød / grå / sort.

Beissbarth BAC 5200 YF
AC Maskin
Beissbarth BAC 5200yf
Den ultimate R1234yf 
AC-maskinen
•  Godkjent av Mercedes-Benz
•  Integrert kjølemiddelidentifikator (92%)
•  Lekkasjetest
•  Oljeinjeksjon med elektronisk vekt
•  Separate flasker for PAG og POE olje
•  Godkjent av TÜV

Kampanjepris
kr. 59.900,-

Leasing fra kr. 1226,-



DAS 1000/800 systemet fra Bosch bruker samme juste-
ringsmetoder
som bilfabrikanten krever. Bilen kontrolleres med Bosch 
FWA 3D eller
Beissbarth Easy 3D hjulstillingsapparat for skjevheter i 
understellet.
Med feil i understellet skal dette rettes først. Så settes kon-
trolltavlene
opp, som rettes inn gjennom softwaren i Bosch FWA 3D 
apparatet.
Deretter kobler man opp egen diagnosetester Bosch KTS 
560 eller KTS
590. Bosch ESI[tronic] 2.0 softwaren vil da guide mekani-
ker steg for steg
gjennom utførelsen av justeringen.
Hvorfor et så avansert system? Jo, fordi hvis for eksempel 
kalibreringstavlen
har en unøyaktighet på kun 1/10º (2,6 mm), genereres en 
målefeil
på 4,4 meter ved en distanse på 250 meter. Dette vil med-
føre blending av
motgående trafikk og feiltolking av objekter med fare for 
liv og helse til

DAS 1000/800 systemet fra Bosch bruker samme justeringsmetoder
som bilfabrikanten krever. Bilen kontrolleres med Bosch FWA 3D 
eller Beissbarth Easy 3D hjulstillingsapparat for skjevheter i 
understellet. Med feil i understellet skal dette rettes først. Så settes 
kontrolltavlene opp, som rettes inn gjennom softwaren FWA/3D 
apparatet. Deretter kobler man opp en diagnosetester, eks. Bosch 
KTS 560. Bosch ESI[tronic] 2.0 softwaren vil da guide mekaniker 
steg for steg gjennom utførelsen av justeringen.
Hvorfor et så avansert system? Jo, fordi hvis for eksempel 
kalibreringstavlen har en unøyaktighet på kun 1/10º (2,6 mm), 
genereres en målefeil på 4,4 meter ved en distanse på 250 meter. 
Dette vil medføre blending av motgående trafikk og feiltolking av 
objekter med fare for liv og helse til alle i trafikken.
Bosch DAS 1000/ DAS 800, Bosch 3D eller Beissbarth Easy 3D
hjulstilling brukes til justering av ACC, vognbaneassistent og 
frontkamera Driving Assistance System.
Hvis verkstedet ditt allerede har en Bosch 3D/CCD eller Beissbarth 
Easy 3D/CCD hjulstilling og passende Bosch diagnosetester, har du 
nå mulighet til å oppgradere med DAS 1000/800 kalibreringssett. 
Dermed kan verkstedet ditt effektivt utføre innstilling og justering av 
Driver Assistanse Systemer (DAS) på Volkswagen modeller med de 
originale innstillingsdata som følger med.
Pris kr. 105.000,-
Leasing fra kr.  2.127,- Leie ink forsikring pr måned eks mva.

Driving Assistance System DAS 1000/800

Beissbarth Easy 3D PLUSS pakke Hjulinnstiller
Easy 3D chassisanalyse karakteriseres av korte klargjøringstider, enkel 
håndtering, raske resultater og høy nøyaktighet, repeterbar 
nøyaktighet på 2° minutter. Rask og nøyaktig registrering av camber, 
akselvinkel, akselforskyvelse og hjulforskyvelse og etter 20° rattutslag 
caster og toe. Ferdig på bare sju minutter! Godkjent av mange OEM/
bilprodusenter. Kan brukes sammen med grunnjustering av kamera 
innjustering og ACS laser (førerassistent systemer). Beissbarth leverer 
OE-godkjente hjulinnstillingsmaskiner for en mengde bilmerker som 
Mercedes Benz, BMW, Ford, VAG, Nissan, Volvo og Jaguar.
• Easy 3D Plus måleystem med 12 kamera
• Beissbarth testvogn med 27” skjerm, PC og fargeprinter
• 4 måletavler   • Rattbrems-låsing  • 15 meter kabelsett
• 4 st universal-felgholdere (13”-22”) med spesialklør til UHP/RFT    
   dekk 
• 4 st magnetfester 3-4-5 hjulbolt
• 4 vegg oppheng, til felgholdere
• 2 mekaniske svingskiver (1000 kg belastning)
• Adaptersett for målehoder på løftebukker
• Fjernkontroll

BOSCH HTD 815
Lysjusteringsapparat 
Kamerabasert justeringsenhet 
til justering av spesielt LED, 
xenon og halogen frontlyker. 
Utfører digital 
bildebehandling av lyskilden. 
Har en høy presisjon ved hjelp 
av kryss-laser posisjonering. 
Digitalt touch-display; viser 
måleresultat i realtid. 
Integrert termoprinter.
Software kan oppdateres via 
USB.

Beissbarth MLD 110
Lysjusteringsapparat 
•  Godkjent av Mercedes-Benz
•  For alle typer hovedlys - inklusive LED
•  LED fargefilter for økt presisjon
•  Presis justering ved hjelp av laser
•  Styreskinner kommer i tillegg kr. 5500,-
•  TÜV godkjent

Kampanjepris
kr. 169.900,-

Leasing fra kr. 3478,-

Kampanjepris
kr. 24.900,-

Leasing fra kr. 510,-

Kampanjepris
kr. 27.900,-

Leasing fra kr. 571,-



Løftekapasitet
3,5 tonn

Sololift 1.35 Sa

Mono Drive-On
Løftekapasitet

3,0 tonn

Mono Quick 30
Løftekapasitet

3,0 tonn

Masterlift 2.35 Saa
Løftekapasitet 

3,5 tonn

Masterlift 2.35 
Combi

Løftekapasitet
3,5 tonn

Biglift 2.65 F 550
Løftekapasitet 6,5 tonn

Biglift 2.65 Saaa
Løftekapasitet 6,5 tonn

Konsoller som dekker alle 
type løftebehov av kjøretøy

XY konsoll



Konsoller som dekker alle 
type løftebehov av kjøretøy

STENHØJ feirer i 2017 100 års jubileum.
Stenhøj gruppen består i dag av flere 
selskaper og virksomheter i Europa og produserer 
i hovedsak til automotiv industri.
Autopstenhoj med 100 års erfaring er en svært 
sunn og sprek 100-åring som er offensiv i 
utviklingen av kjøretøyløftere. Autopstenhoj 
utmerker seg med solide løsninger, høy kvalitet, 
driftsikkerhet og lang levetid. Med produksjon i 
Danmark og Tyskland eksporteres kjøretøyløftere 
til mer enn 60 land i verden, og Autopstenhoj 
innehar godkjenninger fra en rekke bilprodusenter.
Stenhøj har også lang erfaring i produksjon av 
kompressorer, kjøletørker, filtersystemer, presser, 
delevaskere, industrimaskiner og bremseprøvere, 
med mye spesial utstyr 
tilpasset kundenes behov 
gjennom de 100 år.

DET HAR SKJEDD MYE 
PÅ 100 ÅR...

STENHØJ GROUP

Kassettene leveres i forskjellige bredder, 
tilpasset brukeren og støpes inn og flukter 
med ferdig gulv ved ferdigstillelse. Løfterne 
leveres som 1, 2 eller 4-søylet. Kan leveres 
med quick lift, svingarmer eller kjørebaner. 
Undergulvsløfterne kan leveres med 
løftekapasitet mellom 3 og 6.5 tonn. 
Planlegging, prosjektering med 
tegningsunderlag i AutoCad bidrar til en 
kostnadsoversiktlig installasjon.
Service og vedlikehold utføres av 
kompetente serviceteknikere som sørger 
for lang levetid og lave driftskostnader i 
svært mange år.

Autopstenhoj undergulvs hydrauliske kjøretøyløftere produseres i Tyskland. 
Basert på de høyeste krav til kvalitet tilbyr Autopstenhoj løftere som dekker 
alle behov for personbiler og varebiler. Løfterne kan leveres ”pre-montert” i 
kassetter som monteres i eksisterende bygninger eller i nybygg. 



CF-08 KONSOLLCF KONSOLL F KONSOLL

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. 69.990,-
Leasing fra kr. 1433,-

Maestro 2.65F
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



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

Fabrikk/OEM godkjenninger

Audi  BMW
Mercedes-Benz Jaguar
LandRover Opel
Porsche  Renault
Rolls-Royce Seat
Skoda  Volvo
VW

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

Maestro 2.50F
Maestro 2.55F

Maestro 2.65F

MH 35/Magnat 35

CF-08 pris fra kr. 56.750,-
Leasing fra kr. 1162,-

Pris fra kr. 88.900,-
Leasing fra kr. 1820,-

Pris fra kr. 125.700,-
Leasing fra kr. 2574,-

Pris fra kr. 45.500,-
Leasing fra kr. 932,-

Pris fra kr. 52.900,-
Leasing fra kr. 1083,-

Pris fra kr. 41.600,-
Leasing fra kr. 852,-

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 forskjellig 
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 eller 5.5 
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. 45.400,-
Leasing fra kr. 930,-

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.

CF pris fra kr. 52.700,-
Leasing fra kr. 1079,-

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

Maestro 2.30 F/CF

32 Pris fra kr. 41.000,-
Leasing fra kr. 839,-

30 Pris fra kr. 37.650,-
Leasing fra kr. 771,-

Maestro 35 F/CF/CF-08
Elektromekanisk løfter. 
Kan leveres med patentert 
CF-08 konsoll for 
høydejustering på 
konsoller, CF eller F kon-
soller.
Kan også leveres med 
forskjellige armlengder.
Kun 400 V.
Løftekapasitet 3,5 tonn.

Pris fra kr. 52.900,-
Leasing fra kr. 1083,-

CF-08 KONSOLL



Maestro 2.32/2.35
med Hjulgaffel

Maestro 2.32 Quick GreenCare

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

MagiX 45 Sakseløfter kjørebane

Pris fra kr. 137.400,-
Leasing fra kr. 2813,-

  Elektrohydraulisk sakseløfter for nedfelling i gulv. 
Leveres med eller uten integrerte glideplater og utsparring for 
svingskiver samt med slitasjetester. Kan leveres i galvanisert 

utgave. Kjørebanelengde: 4500, 4800 og 5200 mm. 
Kapasitet 5 tonn.

MagiX 50 Sakseløfter kjørebane

Pris fra kr. 113.700,-
Leasing fra kr. 2328,-

Hjulgafler for løft direkte på hjulene. Fri tilgang under hele kjøretøyet. 
Kan også leveres som tilleggsutstyr til eksisterende løftere.

Løfter på kanalen, justerbar lengde. Armløsninger for park/golf -maskiner



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

MagiX 30 LS

Pris fra kr. 41.600,-
Leasing fra kr. 852,-

Elektrohydraulisk 
sakseløfter.  
Kapasitet 3 tonn. 
Maks løftehøyde 1900 mm. 
Byggehøyde 120 mm. 
Kan leveres med galvanisert plattform og bunnramme.

MagiX 30

Pris fra kr. 56.600,-
Leasing fra kr. 1159,-

Elektrohydraulisk sakseløfter.
Kapasitet 3,5 tonn. Maks løftehøyde 1900 mm. 
Byggehøyde 120 mm. Kan leveres med galvanisert plattform og bunnramme.

MagiX 35

MagiX IG 30 Sakseløfter
Stenhøj sakseløftere kan leveres med 
galvanisert bunnramme og topplate. 
Løftekapasitet 3,0 tonn.

Pris fra kr. 66.800,-
Leasing fra kr. 1368,-

Pris fra kr. 66.900,-
Leasing fra kr. 1370,-

MS 30 HS/HI ( BMW )
Elektrohydraulisk sakseløfter.  
Kapasitet 3 tonn. Maks løftehøyde 
1900 mm. Byggehøyde 120 mm. 
Kan leveres med galvanisert 
plattform og bunnramme.

Pris fra kr. 69.200,-
Leasing fra kr. 1417,-



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, 2,6 eller 4 tonn.

Micro 20/26

LED lys



Kan leveres i ulike bredder og lengder 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.

Major 4000

Pris fra kr. 53.500,-
Leasing fra kr. 1095,-

En robust løfter med 5.2, 6.2 eller 7.2 tonn 
løftekapasitet for personbil og varebiler. 
Leveres med glatte kjørebaner. Kan leveres 
med galvaniserte kjørebaner. Løfteren egner 
seg spesielt for hjulutmåling, inspeksjon og 
service. Kjørebanelengde opp til 6 meter.
Kan i tillegg leveres med kjørebaneforlengere.
Major 5230 kan leveres med utsparring for 
svingskiver og glideplater bak samt slitasjetester. 

Major 5230 - Major 6230 - Major 7230

Pris fra kr. 84.500,-
Leasing fra kr. 1730,-

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. 142.300,-
Leasing fra kr. 2912,-

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. 156.900,-
Leasing fra kr. 3212,-



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.

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. 

VERKSTEDPLAN OG PROSJEKTERING

• 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. Høy kvalitet fra den ledende leverandør av 
innredninger. Dura med sitt moderne design er ledende på 
utviklingen innen verkstedinnredninger og har innovative 
løsninger på HMS, ergonomi, miljø og avfallssortering.

Skreddersydde løsninger for verkstedinnredning.
Vi lager forslag og løsninger etter kundens verkstedbehov og 
ønsker. 
Dura produserer innredninger med svært høy kvalitet, som er 
beregnet for bruk i røffe verkstedmiljøer. 
Enkelt og praktisk å holde rent og ryddig.
Mange geniale løsninger for integrering av nødvendig verktøy 
og utstyr i innredningen. 
Levert på en rekke verksteder over hele verden, også i Norge.

Be om tilbud for skreddersydd 
løsning for ditt verksted



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 verk-
sted 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 bilprodusen-
ter, verkstedkjeder og dekkbransjen. VUG kan i møtekomme alle ønsker og krav.

VERKSTED UNIFORMERING

PROSJEKTERING KONTAKTPERSONER VUG 

Nord-Norge: Stig Kvanli   tlf: 90 89 16 96
mail: stig@bilutstyrnor.no

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

Nordvestlandet: Einar Steinshamn  tlf: 91 33 67 36
mail: ess@promeister.com

Vestlandet: Einar Steinshamn  tlf: 91 33 67 36
mail: ess@promeister.com

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
Rune Andreassen    tlf: 97 67 18 07
rune.andreassen@promeister.com



Siste generasjon ”leva la leva” (uten dekkspaker). 12” til 32” 
felgdiameter og opptil 15” bredde. Særlig egnet for store 
volumer 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. 1460,-

500 pris fra kr. 95.175,-
Leasing fra kr. 1949,-

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. 3973,-

Verdens første dekkskifter med hjuldiagnose.
Spar operasjoner, match dekk og felg allerede på 
dekkskifteren. Måler radiale/laterale krefter og 
fysiske mål på hjulet. Med belastningsrulle som påvirker hjulet 
med dekkets loadindeks samt avdekker softspots og sørger 
for at beaden setter seg bedre.
VAS godkjent. Pris fra kr. 239.950,-

Leasing fra kr. 4913,-

www.corghi.com
Demofilm på www.youtube.com 
Corghi UNIFORMITY



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

A2025 LL 
med hjelpearm SP 2300

Pris fra kr. 67.900,-
Leasing fra kr. 1390,-

Dekkomlegger med tipptårn og luftlåsing av 
monteringshode. Justerbar beadløsner. 
Kapasitet 10”-22” (14”-26”).

A2030
med hjelpearm SP 2000

Pris fra kr. 67.900,-
Leasing fra kr. 1390,-

Semiautomatisk 
dekkomlegger med tipptårn. 
Kapasitet 10”-20” (13”-23”)

A2005

Pris fra kr. 25.700,-
Leasing fra kr. 526-

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

A2020

Pris fra kr. 35.950,-
Leasing fra kr. 736-

SP2300 Hjelpearm SP2000 Hjelpearm
pneumatisk hjelpeverktøy 

PU1500 Hjelpearm 
m/bead 
presseverktøy

Svingbar luftstyrt
beadpresse

Luftfyller WL60 Hjulheis SP3000 Hjelpearm 
universalverktøy for 

demontering og 
montering

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

Pneumatisk 
hjelpeverktøy

Felgpresse for 
SP2000



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. 2524,-

EM 9580
LaserLine
Hjulbalanseringsmaskin 
med lasermåling og
automatisk hjuldata. 
Vekt optimaliserings
program.
Hjuldiameter 
opptil 44”. 
Målesekvens: 5,5 sek. 
Felg Ø 28”.

Pris fra kr. 44.250,-
Leasing fra kr. 906,-

EM 9380
X-Line
Balanseringsmaskin med 
Laserline indikator, 
automatisk hjuldata input. 
Vekt optimaliseringsprogram 
(WM) inkludert. (uten skjerm)

Pris fra kr. 36.810,-
Leasing fra kr. 754,-

EM 9250
CompaktLine Basic
Enkel og pålitelig motor-
drevet balansemaskin med 
LCD display og manuell 
input av hjuldata. 
Bremser automatisk etter 
hvert spin. 

Pris fra kr. 18.875,-
Leasing fra kr. 386,-

Lynraskt 3D hjulstillingsapparat med 8 High resolution kameraer.
løft av kamerabom unødvendig 
Plassbesparende: Kamerabom kan plasseres på vegg, ingen søyle 
foran løfter nødvendig (option).
Blacktech XR har automatisk tilting av kameraer ved hev/senk av 
billøfter. Brukervennlig software med stor bildatabase og lettvint arkiv 
av både kunder og jobber. Robuste målespeil, konstruert med solfilter 
for å takle vansklige lysforhold

Exact BlackTech X PLUS

Pris fra kr. 148.450,-
Leasing fra kr. 3039,-

HEAVY DUTY



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

Pris fra kr. 97.150,-
Leasing fra kr. 1989,-

AG TT MONSTER
Dekkomlegger for tung bil 
og anleggsmaskiner. Unik 
teknologi ”no lever” 
omlegger gjør spaker 
overflødige.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

HD 900 
Elektrohydraulisk 
dekkomlegger. 
Kapasitet opp
 til 1000kg. 
14”-46”.

HD 700
En kompakt maskin for demontering og montering av 
dekk fra 14”-26”. Ypperlig maskin for lastebil og buss.

HD 800A
Automatisk, 
elektrohydraulisk 
dekkomlegger for last 
og buss. Hydraulisk 
løft og rotasjon 
av bead løsner. 
Kapasitet 14”-26”. 
Maks hjulvekt 700 kgPris fra kr. 83.980,-

Leasing fra kr. 1719,-

Pris fra kr. 112.410,-
Leasing fra kr. 2301,-

Pris fra kr. 99.975,-
Leasing fra kr. 2047,-

HEAVY DUTY

Pris fra kr. 241.750,-
Leasing fra kr. 4950,-

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

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. 68.100,-
Leasing fra kr. 1415,-

Pris fra kr. 39.050,-
Leasing fra kr. 799,-

ART/GTM truck adaptersett
Pris fra kr. 11.300,-ART/GTM truck adaptersett

Pris fra kr. 11.300,-



4 mobile søyler 7,5 tonn per søyle. 
Totalt 30 tonn. Kan bygges ut til 6 
søyler - 45 tonn. Justerbare 
hjulgafler og integrert 
palleløftersystem på hver søyle. 
Elektronisk likestyring og 
overvåking mellom søylene. 
IP 55 klassifisering, kort løftetid, 
støysvak. Ekstrautstyr: travers 15 
tonn for trailer/truck. Mobile 75 
kan brukes på alt fra leddbusser 
til varebil. Mobile 75 kan fås som 
wireless.

MOBILE 75

wireless

HEAVY DUTY

Autopstenhoj Maxi programmet
Løftekapasitet spenner 
fra 10 tonn til 40 tonn

SOMERS VEGA 340
PARALLELLOGRAM LØFTER 
KAPASITET 34 TONN

SOMERS SMC 30
SPINDELMEKANISK LØFTEBEN
KAPASITET 7.5 TONN PR. SØYLE
FÅS I SETT MED 4 SØYLER (30 TONN) 
ELLER 6  SØYLER (45 TONN)
KAN OGSÅ FÅS I WIRELESS UTGAVE

SOMERS VEGA SV24/SV24G
PARALLELLOGRAM LØFTER 
KAPASITET 24 TONN

SOMERS VEGA SV18/SV18G
PARALLELLOGRAM LØFTER 
KAPASITET 18 TONN



Elektrohydraulisk undergulvsløfter. 
Kan leveres fra 2 til 5 sylindere.
Løftekapasitet 11,5 tonn - 45 tonn. 
Svært godt egnet for alle former for 
service og reparasjoner på tungbil.

MULTI FLEX

MACRO
Stenhøj Macro LH
Lufthydaulisk gravjekk 
med 10-15-20T kapasitet
1-eller 2 sylindre som 
kan kjøres individuelt
Ilgang til belastning.
Passer til alle graver.

Prefabrikert inspeksjonsgrav

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



BPS Kompakt SherLane

Kompakt 3.5
Pris fra kr. 64.500,-
Leasing fra kr. 1321,-

Kompakt 3.0
Pris fra kr. 59.900,-
Leasing fra kr. 1226,-

Kompakt ISO 21069
Pris fra kr. 93.500,-
Leasing fra kr. 1914,-

Kompakt SherLane
Pris fra kr. 130.700,-
Leasing fra kr. 2676,-

Vi kan skreddersy din testlinje/hjulstillingsplass med for eksempel Sherpa 
bremseprøver med veikontakttester og sporingsmål (Sherlane).
Stenhøj Major 4-søyler med for eksempel integrert slitasjetester, 
glideplater og utsparing for svingskiver.
Corghi 3D hjulstillingsapparat.
Be oss om tilbud på en effektiv skreddersydd linje.

Sherpa Kompakt 5.0 
ISO 21069

• 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

Nettbrett med full kontroll og resultatlesing av bremsetest



• 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

BPS Rullebremseprøver for tung bil
Leveres med varmgalvaniserte rullesett. 
Tilfredstiller kravene i ISO 21069. 
Analog visning av bremsekraft. 
PC software, fjernkontroll og radiosensor. 
Last simulator med hydraulisk nedtrekk kan 
leveres.  Last simulering med hydraulisk løfte-
system kan leveres. 
Kan leveres med 2 hastigheter og 
frekvensomformer.

Pris fra kr. 299.950,-
Leasing fra kr. 6141,-

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,-

Nettbrett med kontroll 
og resultatlesing av 

alle relevante verdier

Analog display 
med LED lys



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

Pris fra kr. 38.750,-
Leasing fra kr. 739,-

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

H 8101 E

Pris fra kr. 27.990,-
Leasing fra kr. 573,-

Kapasitet 3 tonn. Mobil 
sakseløfter. Løftehøyde 
960 mmbyggehøyde 105 mm

H8101MEMK2
Pris fra kr. 27.990,-
Leasing fra kr. 573,-

H 8603/IE
Elektrohydraulisk sakseløfter for nedfelling. 
Kapasitet 3,6 tonn. Løftehøyde 1830 mm. 
Dybde 330 mm.

Pris fra kr. 32.900,-
Leasing fra kr. 674,-

Stenhøjs AirPack løsning. AP-serien er en komplett enhet med påbyg-
get kjøletørke. Serien er en av de mest støysvake på markedet, det 
muliggjør installationer i verkstedet eller tett på kontormiljø. Konstruk-
sjonen 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. 1965,-

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. 1715,-

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. 439,-

KA-serie

Etterbehandling Filtre Drenering Oljeutskiller

Kjøletørker

LUFTBEHANDLING

WED 850 Dekkvasker
Lavtrykk og granulat for optimalt vaskeresultat, 
flere vaskeprogrammer, tørk med trykkluft.

Pris fra kr. 79.500,-
Leasing fra kr. 1628,-

ECO WASH
Høytrykk med kaldt vann og biologisk nedbrytbar 
vaskemidler. Effektiv rengjøring med tørk.

Pris fra kr. 77.900,-
Leasing fra kr. 1595,-



H 8603/IE
Elektrohydraulisk sakseløfter for nedfelling. 
Kapasitet 3,6 tonn. Løftehøyde 1830 mm. 
Dybde 330 mm.

OPUS 400 COMBI
Avgassmåler for bensin og diesel. 4-gass/5-gass/røykgass. Kan også 
leveres i enkelte enheter, med bærbar røykgassmåler.

OPUS 400
Markedets raskeste 4-gassmåler. En perfekt løsning i 
en travel PKK hverdag. Oppvarmingstid 10 sek.
Optisk testbenk: OIML klasse 00 (høyeste klasse) i 
MID godkjenningssystemet.
Aqua Sense: Beskyttelse av den optiske benken mot 
vannskade. Måleren kan oppgraderes med vogn og  
NOX sett for Diesel røykgassmåling.

OPUS 100 røykgass

BOSCH BEA 950
Kombimåler
Den perfekte arbeidsstasjon for PKK
• Rask oppvarming - 1 min.
• Motortester modul BEA 030
   med Bluetooth for omdr. og temp.
• 4-gassmåler BEA 055, USB, 4-gass
• Røykgassmåler BEA 070 med bluetooth
• Software til PKK, BEA PC
• Software skreddersydd til det norske
   regelverket
• 19” skjerm
• A4 fargeskriver

BOSCH BEA 060 
4-gassmåler
Oppkobling med Bluetooth 
eller USB forindelse.

BOSCH SMT 300
Røyk-/lekkasjetester
En lekkasjetester som kan brukes til 
røyktesting av alle lukkede systremer 
som finnes i dagens biler. Den 
benytter OEM-godkjent teknologi.

Pris fra kr. 49.700,-
Leasing fra kr. 1018,-

ECK 3500
Automatisk  servicesta-
sjon for enten R134a eller 
HFO1234yf. Hybrid versjon. 
Sikker behandling av PAG/
POE ved arbeid på hybrid og 
elektriske biler. Enkel 
betjening. Bildatabase.
Flere OEM godkjenninger.

Pris fra kr. 32.300,-
Leasing fra kr. 661,-

ECK 1800
Rimelig, automatisk 
servicestasjon til 
R134a eller 
HFO1234yf. Enkel 
betjening.Bildatabase.

Pris fra kr. 27.950,-
Leasing fra kr. 572,-

ECK TWIN-PRO
Automatisk servicestasjon for både R134a og 
HFO1234yf. Hybrid versjon. Sikker behandling 
av PAG/POE ved arbeid på hybrid og 
   elektriske biler.
   Enkel betjening  
   med 5 tommers  
   touch screen.
   Bildatabase.
   Flere OEM  
   godkjenninger.

Pris fra kr. 55.900,-
Leasing fra kr. 1144,-

Pris fra kr. 29.900,-
Leasing fra kr. 612,-

Pris fra kr. 29.900,-
Leasing fra kr. 612,-

4-gassmåler 
med printer

COMBI 4-gassmåler 
og røykgassmåler 
med printer og vogn

Pris fra kr. 33.630,-
Leasing fra kr. 683,-

4-gassmåler 
med printer og vogn

Bærbar røykgassmåler 
-12VDC/220VAC, Printer, 
RPM/Oilt.Batteri, 
LCD håndterminal

Kampanjepris
kr. 29.900,-

Leasing fra kr. 612,-

Kampanjepris
kr. 11.900,-

Leasing fra kr. 244,-

Kampanjepris
kr. 84.400,-

Leasing fra kr. 1728,-



Alle priser er eks. mva. Oppgitte priser er gjeldende til 30.06.2017 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. 105,- eks mva. Forbehold om trykkfeil. 

KJØRETØYLØFTERE  

KOMPRESSORER   

VERKSTEDPRESSER  

DEKKUTSTYR   

JEKKER   

BREMSEPRØVERE  

TESTLINJER  

STØTDEMPERTESTER 

SPORINGSMÅL

DIAGNOSETESTER  

AVGASSMÅLERE   

AVSUG    

TROMLER   

HMS-UTSTYR  

FELGRETTEMASKINER  

VASKESYSTEMER   

DELEVASKERE   

DEKKVASKERE   

INDUSTRIVASKERE  

LYDMÅLERE   

LAYOUT    

INNREDNING   

TØRKESYSTEMER  

BLANDEROM   

FORBEREDELSESONER 

OPPRETTERUTSTYR 

LAKKERINGSKABINER

Equipment AS avd. BERGEN Equipment AS avd. ÅLESUND

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

Tlf: 63 87 77 99 Fax: 61 17 94 40
Kontakt: Svein Breivik
E-post: svein.breivik@promeister.com
Web: www.facebook.com/pregas
Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Rogaland

Tverrveien 32B, 6020 Ålesund
Tlf: 63 87 77 99 Fax: 61 17 94 40
Kontakt: Einar Steinshamn
E-post: ess@promeister.com
Web: www.facebook.com/pregas
Møre og Romsdal

St.Olavsgt. 147, 9407 Harstad
Tlf: 77 01 87 00 Fax: 77 01 87 01
Kontakt: Stig Kvanli
E-post: stig@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, 
Egersund

Equipment AS avd. OSLO

Bølerveien 38, 2016 Frogner
Tlf: 63 87 77 99 Fax: 61 17 94 40
Kontakt: Bjørnar Fjeld
E-post: bjornar.fjeld@promeister.com
Web: www.facebook.com/pregas
Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Hedmark, 
Oppland, Vestfold til Tønsberg, Rogaland

• SERVICEAVTALER 
• ÅRLIGE KONTROLLER 
• KALIBRERINGER 
• REPARASJONER
• AKKREDITERTE-
   KALIBRERINGER
• PROSJEKTERING 

Elektrohydraulisk MC 
løfter med løftekapasitet 
på 600 kg.

CORGHI BL 600

Pris fra kr. 19.900,-
Leasing fra kr. 407,-

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. 6.500,-
Leasing fra kr. 133,-

Væskekjølt induksjonsvarmer 
tilpasset bruk på verksteder. 
Nyeste teknologi innen induktiv 
varme.

TOP AUTO Fire 2401

TOP AUTO

Pris fra kr. 27.900,-
Leasing fra kr. 571,-


