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Maestro 30 F/CF/CF-08 
Maestro 32 F/CF/CF-08
Elektromekanisk løfter. Kan leveres i 
løftekapasitet 3 eller 3,2 tonn. Egnet for alle typer 
reparasjoner og kan leveres med forskjellig 
konsoller F / CF / CF-08. Kan også leveres med 
forskjellige armlengder.

32 Pris fra kr. 42.600,-
Leasing fra kr. 872,-

30 Pris fra kr. 39.150,-
Leasing fra kr. 802,-

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

Pris fra kr. 54.990,-
Leasing fra kr. 1126,-

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

Pris fra kr. 54.990,-
Leasing fra kr. 1126,-

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 tilgang til hjul og undervogn.
Kan leveres med forskjellige armlengder.
Løftekapasitet 3,5 tonn

Maestro 2.32 F/CF/CF08

CF-08 pris fra kr. 59.000,-
Leasing fra kr. 1218,-

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.

F-pris fra kr. 47.150,-
Leasing fra kr. 965,-

Pris fra kr. 43.350,-
Leasing fra kr. 888,-

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

CF pris fra kr. 54.850,-
Leasing fra kr. 1123,-

Maestro 2.30 F/CF

CF-08 KONSOLL

CF KONSOLL

F KONSOLL

Maestro 2.32 Quick

MAESTRO SERIEN 2-SØYLET
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CF-08 KONSOLL

CF KONSOLL

F KONSOLL

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

Maestro 2.32/2.35
med Hjulgaffel

Maestro 2.32 Quick GreenCare
Løfter på kanalen, justerbar lengde. Armløsninger for park/golf -maskiner

Maestro 2.50F
Maestro 2.55F

Pris fra kr. 92.200,-
Leasing fra kr. 1888,-

Solid konstruksjon. Velegnet for alle former 
for reparasjoner. Spesielt egnet for tunge og 
lange varebiler.Løftekapasitet 5 eller 5.5 tonn

Magnat 35 

Pris fra kr. 47.350,-
Leasing fra kr. 969,-

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.

Magnat 40

Pris fra kr. 48.600,-
Leasing fra kr. 995,-

Hydraulisk 2-søylet løfter.
Prisgunstig løfter for 
person/varebil. Levert med 
utskiftbare flexkonsoller. 
Kan leveres som 
vaskemodell som tåler 
røffe miljøer som vask og 
understellsbehandling. 
Løftehøyde 1925 mm. 
Løftekapasitet 4 tonn.

Maestro 2.65F
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Den ultimate bilinspeksjonsløfter PKK. Utviklet i samarbeid med 
europeiske kontrollstasjoner. Løftetid 16 sekunder (med dobbelt 
pumpeanlegg). 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.Kan leveres i ulike bredder og lengder på kjørebane. Kan leveres i galvanisert 

utgave, glatte kjørebaner, utsparring for svingskiver og med glideplater samt 
slitasjetester. Spesielt egnet til hjulutmåling, inspeksjon og service. 
Løftekapasitet 4 tonn.

Major 4000

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

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.

Spesial-løfter for 
hjulstilling med utsparring 
for svingskiver og 
glideplater. Tilfredstiller 
alle OEM krav. Løfteren 
er godt egnet til 
reparasjon av bremser, 
støtdempere, 
hjuloppheng. 
Løftekapasitet 4 tonn.

Major 4030-44WL DLX

Pris fra kr. 55.650,-
Leasing fra kr. 1139,-

Pris fra kr. 87.900,-
Leasing fra kr. 1800,-

Pris fra kr. 148.000,-
Leasing fra kr. 3030,-

Pris fra kr. 163.300,-
Leasing fra kr. 3343,-

Micro 20 / 26
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SAKSELØFTERE

Elektrohydraulisk sakseløfter. Maks 
løftehøyde 1900 mm. Byggehøyde 105 mm. 
Kan leveres med galvanisert plattform og 
bunnramme.  Kan leveres for nedfelling i 
gulv eller montering direkte på gulv.
30 Kapasitet 3,0 tonn. 
35 Kapasitet 3,5 tonn. 

MagiX 30 - MagiX 35

35 pris fra kr. 69.600,-
Leasing fra kr. 1425,-

30 fra kr. 58.900,-
Leasing fra kr. 1206,-

Elektrohydraulisk dekkservice 
sakseløfter 3 tonn. Maks løftehøyde 
960 mm. Byggehøyde 105 mm. 
Kan leveres for nedfelling i gulv 
eller montering direkte på gulv.

MagiX 30 LS

MagiX 35

Pris fra kr. 43.400,-
Leasing fra kr. 889,-

Elektrohydraulisk sakseløfter for nedfelling i gulv. 
Leveres med led lys. 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

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

MagiX 45 Sakseløfter  kjørebane

Pris fra kr. 142.950,-
Leasing fra kr. 2927,-

Pris fra kr. 118.300,-
Leasing fra kr. 2422,-

MagiX 45
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Autopstenhoj undergulvs hydrauliske kjøretøyløftere produseres i 
Tyskland. Basert på de høyeste krav til kvalitet tilbyr Autopstenhoj 
løftere som dekker alle behov for løft av personbiler og varebiler. 
Løfterne kan leveres ”pre-montert” i kassetter som monteres i 
eksisterende bygninger eller i nybygg. Kassettene leveres i 
forskjellige bredder, tilpasset brukeren og støpes inn og flukter 
med ferdig gulv ved ferdigstillelse. 

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

Mono - Solo

Masterlift

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 
kvalifiserte serviceteknikere, som 
sørger for lang levetid og lave 
driftskostnader i svært mange år.

WWW.AUTOPSTENHOJ.COM

Se demofilm
av 4-søylet
undergulvsløfter

Se Autopstenhoj 
sitt brede 
løfteprogram på
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Mistral H25
Elektrohydraulisk løfter. Spesielt 
egnet for karosseriarbeider, 
generelle reparasjoner og 
service.Tåler røffe miljøer som 
vask og understellsbehandling. 
Løftekapasitet 2,5 tonn.

Pris fra kr. 74.900,-
Leasing fra kr. 1533,-

Lysjusteringsapparat for dagens lysteknologi.
CMOS kamera enhet for alle lampe versjoner på last/personbil.
Digital, interaktiv 5,7-tommers berøringsskjerm. Stor slipt linse, en god 
lysintensitetsmåling. Batteristrøm for trådløs bruk. Laser siktesystem
USB for programvareoppdatering. Vogn med gummihjul eller med skinne 
system. Programvare for korreksjon når gulvet er ujevnt

AUTOPSTENHOJ Lightmaster MC17
Pris fra kr. 45.760,-
Leasing fra kr. 937,-

AUTOPSTENHOJ 
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  MINI

NYHET

Lightmaster MC17
et unikt lysjusteringsapparat. 
Egen funksjon for testing på ujevne gulv. 
En investering for fremtiden.



Lynraskt 3D hjulstillingsapparat med 8 High resolution kameraer. løft av 
kamerabom unødvendig Plassbesparende: Kamerabom kan plasseres på 
vegg eller fra tak, 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
Pris inkluderer PC, skjerm, skriver, hjulholdere og speil.

EXACT BLACKTECH X PLUS

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 inkluderer PC, skjerm, skriver, 
hjulholdere og speil.

Pris fra kr. 99.500,-
Leasing fra kr. 2037,-

Pris fra kr. 152.000,-
Leasing fra kr. 3112,-

EM 9780 C PLUS TOUCHLESSLINE
Ekstremt enkel og ergonomisk å bruke. 
Blant markedets raskeste 
avbalanseringsmaskiner. 
Helautomatisk registrering av hjuldata. 
Automatisk «bak eikene» program. 
Automatisk laserpeker for vektplassering. 
Touchscreen. Kan utstyres med WiNut. 
Kan utstyres med Diagnose sonar for 
rask optimalisering av dekk/felg. 
Monitor inkl. i pris

Pris fra kr. 81.000,-
Leasing fra kr. 1658,-

Enklere blir det ikke. Betjen 
knappen på oppspennings-
hylsen for automatisk oppspen-
ning. Wireless kommunikasjon 
med balansemaskinen.

Pris fra kr. 7200,-
Leasing fra kr. 147,-

WINUT

EM 9550 C LASERLINE
Avbalanseringsmaskin med 
lasermåling og automatisk 
hjuldata. Vektbehandlings-
program. Hjuldiameter opptil 44”. 
Målesekvens 5,5cm. Felg Ø 28”.
Levers med digitalt display.
Ekstra utstyr: 
AWD Breddesensor

Pris fra kr. 47.000,-
Leasing fra kr. 962,-

PROLINE 680

Pris fra kr. 27.500,-
Leasing fra kr. 563,-

EM 9250 
COMPAKTLINE BASIC
Enkel og pålitelig motordrevet 
avbalanseringsmaskin med LCD 
display og manuell input av hjuldata. 
Bremser automatisk etter hvert spin.
Leveres med digitalt display.

Pris fra kr. 19.950,-
Leasing fra kr. 408,-

Avbalanseringsmaskin med software 
tilpasset alle typer alu og stålfelger til bil/
SUV/MC. Indre målearm som legger inn 
avstand og diameter automatisk. Kan 
også utstyres med sensor for å måle 
bredde. Monitor inkl. i pris.

EM 9380C XLine
Elektronisk avbalanserings-
maskin for person, vare og MC. 
Designet for maksimal tilgang 
på innsiden av hjul. 
LED lys lyser opp 
innsiden av hjulet. 
AWD Automatsensor 
for måling av 
hjulbredde (tilllegg).
Monitor inkl. i pris.
EM9380C XLine inkluderer
pneumatisk oppspenning.

EM 9350 XLine
Pris fra kr. 31.500,-
Leasing fra kr. 645,-

AWD - 
BREDDE 
SENSOR

Pneumatisk 
hjelpeverktøy

Pris fra kr. 49.950,-
Leasing fra kr. 1023,-

EM 9380
Pris fra kr. 39.750,-
Leasing fra kr. 814,-

EM 9380C XLine
Pris fra kr. 49.950,-
Leasing fra kr. 1023,-



Lynraskt 3D hjulstillingsapparat med 8 High resolution kameraer. løft av 
kamerabom unødvendig Plassbesparende: Kamerabom kan plasseres på 
vegg eller fra tak, 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
Pris inkluderer PC, skjerm, skriver, hjulholdere og speil.

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

Dekkomlegger for 
opp til 22” felger 
(Utv. oppspenning) 
med pneumatisk 
tilting av tårn. Max 
D =1000 Max 
bredde  12,5” 
Kan bestilles med 
sjokkfyller og 
hjelpearm.
Pakkepris inkluderer:
A222 med SP2300 
hjelpearm.

A222 med hjelpearm SP2300

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.
500:
Dobbel Beadløser.
5000:
Touchless monteringshode 
uten berøring av felg.

ARTIGLIO
50 / 500 / 5000

Pris fra kr. 77.700,-
Leasing fra kr. 1591,-

Avbildet 
modell 500

A2025 med hjelpearm SP2000 og 
pneumatisk hjelpearm

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. 245.900,-
Leasing fra kr. 5034,-

Automatisk dekkomlegger med 
tilt-tårn. Kapasitet 10” til 22” 
(utvendig oppspenning).
Kan leveres med sjokkfyller.

PROLINE 322

Pris fra kr. 19.400,-
Leasing fra kr. 397,-

Pneumatisk 
hjelpeverktøy

PU1500 
Hjelpearm 
m/bead 
presseverktøy

Svingbar 
luftstyrt beadpresse Luftfyller

WL60 
Hjulheis

SP3000 Hjelpearm 
universalverktøy for 

demontering og 
montering

Felgpresse for 
SP2000

SP2300 Hjelpearm

PST  
Pneumatisk dekklukker. 

SP2000 Hjelpearm
pneumatisk hjelpe-
                       verktøy 

Pris fra kr. 128.000,-
Leasing fra kr. 2621,-

Automatisk dekkomlegger 
med senteroppspenning, 
”Leva La Leva”, uten 
dekkspak. Joystick styring av 
alle funksjoner. Senteroppspenning 
av hjul fra 12” til 26”.

ARTIGLIO 
MASTER 
JOLLY

Pris fra kr. 24.500,-
Leasing fra kr. 502,-

Automatisk dekkomlegger 
med tilt-tårn. Kapasitet 10” til 
24” (utvendig oppspenning).

A224 - A224A

Pris fra kr. 34.750,-
Leasing fra kr. 711,-

Dekkomlegger med 
tipptårn og 
luftlåsing av 
monteringshode. 
Justerbar 
beadløsner. 
Kapasitet 10”-22” 
(14”-26”). 
Pakkepris 
inkluderer:
A2025 med 
SP2000 hjelpearm 
og Pneumatisk 
hjelpearm.

Pakkepris kr. 72.600,-
Leasing fra kr. 1486,-

Pneumatisk hjelpearm

Pris fra kr. 49.950,-
Leasing fra kr. 1023,-

Pakkepris kr. 39.900,-
Leasing fra kr. 817,-

A2025 med 
hjelpearm SP2000

SP2300
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Pris fra kr. 23.100,-
Leasing fra kr. 473-

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

Pris fra kr. 81.500,-
Leasing fra kr. 1669,-

Elektrohydraulisk MC løfter med løftekapasitet 
på 600 kg. Kan leveres med kjørebaner for ATV, 
jekk og fronthjuls støtte MC.

BL 600

CORGHI 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 21 cm. 
Løftekapasitet 10-50 tonn.

HEAVY DUTY

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

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

Pris fra kr. 71.000,-
Leasing fra kr. 1454,-

Pris fra kr. 35.700,-
Leasing fra kr. 731,-

ART/GTM truck adaptersett
Pris fra kr. 11.800,-

ART/GTM truck adaptersett
Pris fra kr. 11.800,-

Se film av 
Brooklyn truck lift

HD 1400 EVO
Automatisk dekkomlegger for alle 
typer felg og dekk opptil 1470 mm, 
max vekt opptil 1900 kg.

Pris fra kr. 259.900,-
Leasing fra kr. 5321,-

HD 800A
Automatisk, elektrohydraulisk dekkomlegger for last 
og buss. Hydraulisk løft og rotasjon av beadløsner. 
Kapasitet 14”-26”. Maks hjulvekt 700 kg

Pris fra kr. 116.900,-
Leasing fra kr. 2393,-
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MOBILE 75 H og H WB
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.

HEAVY DUTY

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
Spindelmekanisk løfteben kapasitet 7.5 tonn per søyle. 
Fås i sett med 4 søyler (30 tonn) eller 6 søyler (45 tonn). Kan også 
leveres i wireless utgave.

MOBILE 75 S

AUTOPSTENHOJ MAXI PROGRAMMET
4-søylede løftere fra 10 til 24 tonn løftekapasitet.
Maxi 100 (10T) Elektrohydraulisk 4-søyler fra 4600 til 
7000 mm kjørebaner. 
Maxi 160 & 200 (16 og 20T)  Elektromekanisk  4 søylere fra 
3950mm til 9000mm kjørebaner.
Maxi 240 (24T)har 2x5000mm kjørebaner (Totalt 10m)
Tilgengelig med lys, traversjekk og tredje kjørebane.
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DAS 1000 - SCT 415
Kalibrering av førerassistentsystemer. Når vi snakker om 
kamera-kalibrering har vi i dag 3 forskjellige prinsipper for 
kalibrering av systemene
1: Dynamisk system som bruker en diagnosetester,             
eksempel KTS serien fra Bosch. Dette systemet må på veien 
for å aktiviseres, bilen kjører i en jevn fart i ca 30 minutter. 
Dette gjøres i dagslys uten nedbør, veien må ha elementer 
av andre kjøretøy og objekter rundt veibanen.
2: I VAG gruppen brukes det en statisk løsning som etter 
fabrikkens anvisninger krever en utmåling av den 
geometriske grunnlinjen i kjøretøyet. Dette gjøres da med 
et hjulinnstillingsapparat. Når det er gjort kan man gi 
måletavlesystemet DAS 800/1000 den korrekte posisjon 
ut fra den geometriske grunnlinjen. Med dette system får man 
da den optimale plassering (en feil på 1/10º utgjør 4,4 m på 
250 m fra bilen). Når denne oppstillingen er gjort utfører man 
en nullstilling av systemet med diagnosetesteren.
3: SCT 415 er basert på en forenklet oppstilling av 
kjøretøy/måltavle, laserlinjer eller hjulstillingsapparat. 
Systemet er statisk og har variable løsninger som er styrt av 
bilfabrikkens anvisninger. Her er man også avhengig av et 
diagnoseapparat i den avsluttende fase. 

DRIVING 
ASSISTANCE

SYSTEM

ALFA ROMEO
AUDI
CITROËN
FIAT
HONDA
HYUNDAI
JEEP
KIA
MAZDA
MASERATI
MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI
NISSAN
PEUGEOT
PORSCHE
RENAULT
SEAT
SKODA
SMART
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN

SCT 415 med 
1 bilmerke

pris fra kr. 39.900,-

Beissbarth TTM
Dekkmønstermåling med TTM - rask og nøyaktig måling
Moderne teknologi med dekkmønstermåling med TTM fra Beissbarth. Rask og nøyaktig, ny teknologi ingen bevegelig deler. LED flerfarget 
projeksjon og doble HD-kameraer i forseglet kassett. 8 km/t, 4 hjul måles < 10 sekunder, alltid klar til bruk, resultat kan vises på PC, 
telefon, nettbrett, du velger system. For gruve eller på gulv, 8 cm høy

Scan QR-koden og 
se YouTubefilmen

GOD PLASS ELLER TRANGT VERKSTED? 
TTM PASSER UANSETT!

INTRODUKSJONSPRIS fra kr. 129.900,-
Leasing fra kr. 2660,-
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BOSCH BAT 645 / BAT 690
Batteriladere 45A / 90A
45 A eller 90 A – universelle batteriladere for alle typer blybatterier og nye litium-ionbatterier:
• 12 V / 24 V for biler og lastebiler, med automatisk velger
• Helautomatisk lading – universell for alle batterityper (UNI) og spesifikke funksjoner for WET, 
AGM, GEL, EFB og LFP, samt myklading av meget utladede batterier (automatisk)
• Backup-modus opprettholder strømtilførselen for å bufre data under batteribytte.
• Diagnose-modus som opprettholder batteriets ladenivå og 
  stabiliserer kjøretøyets elektriske systemer (motoren er stoppet)
• USB-port for programvareoppdateringer
• Kabler som kan byttes opp til 15M lengde
• Holder for veggmontering
KAMPANJEPRIS 645 fra kr. 7.990,-
KAMPANJEPRIS 690 fra kr. 12.990,-
Leasing fra kr. 164,- / 266,-

BOSCH BSL 2470
Hurtiglader
til oppladning og startfunksjon. 12V/24V. 
Amperemeter, ladekabel 3m, trinnløs av ladestrøm, 
kontakt for helt utladede batterier, full isolerte ladeten-
ger, overbelastningbeskyttelse.
Pris kr. 9.990,-
Leasing kr. 205,-

BOSCH ACS 611
Klimamaskin
 

Automatisk R134a AC servicestasjon, 
integrert printer, flasker til ny olje, 
brukt olje og kontrastmiddel, 2,44m 
serviceslanger, kjølemiddel tank, 20kg.
Pris kr. 32.900,-
Leasing kr. 674,-

BOSCH SMT 300 Lekkasjetester
En god hjelper til feilsøking i AC anlegg, 
rørgate indre motorlekkasjer.
• Beholder UltraTraceUV ®  • Kapsel sett
• Røykfordeler  • Lampe med briller
• Schrader-vertøy manuelle ventiler
Pris kr. 12.900,-
Leasing kr. 264,-

FWA 4630
Bosch FWA 4630 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! Kan brukes sammen med grunnjustering av kamera innjustering og ACS laser (førerassistent systemer). 

• FWA4630 måleystem med 12 kamera  • Bosch testvogn med 27” skjerm, PC og fargeprinter
• 4 måletavler  • Ratt og brems-låsing  • 15 meter kabelsett  • 4 st universal-felgholdere (13”-22”) 
Kan leveres med:
• Magnetfester 3-4-5 hjulbolt  • Vegg oppheng til felgholdere  • Mekaniske svingskiver (1000 kg belastning)
• Adaptersett for målehoder på løftebukker  • Fjernkontroll • Spesial klør til UHP/RFT dekk
Pris fra kr. 169.900,-
Leasing kr. 3478,-
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BOSCH CONNECTED REPAIR
 
Nettverksløsninger sammenkobler verkstedsutstyr. Hvilken vei går vi? 
Med et økende antall testsystemer som kan kobles sammen kan vi nå samle data og lage 
repeterende oppkoblinger - en identifisering av kjøretøyet som lagres til neste besøk. 
Denne lagringen av data gir også en mulighet for kvalitetssikring av oppdragene. 
Dette vil potensielt kunne spare mange arbeidstimer for verkstedet.
 
Den lagrede kjøretøyinformasjonen fra tidligere besøk er lett tilgjengelig. Alle frittstående tester blir 
dokumentert, og det kan genereres en oppsummering for utskrift i tillegg til standardutskriften fra 
hvert enkelt program. 
 
Denne programvaren har samme abonnementsopplegg som ESI[tronic] 2.0:
• Server-/klientprogramvare med sentral database
• Engangsregistrering av kjøretøy 
• Lagring av dataprotokoller
• Oppsummering av alle testresultater i én protokoll, inkludert bilder
• Muligheten for å koble til eksisterende forretnings- og verkstedsystemer 
 (f.eks. ProMeister Business Systems)
 

Kontakt oss for en prat om hvordan vi skal ta med verkstedet ditt 
inn i fremtidens rasjonelle drift.
 

Verkstedutstyr som kan kobles til:
Klimaservice 
Avgassmåling
Hjulinnstilling 
Dekkdybdemåler
Systemanalyse
Styreenhetsdiagnose
Lysjusteringsapparat
Flere system vil bli tilført løpende.

SCAN QR-KODEN OG LES MER OM 
CONNECTED WORKSHOP

ESI[tronic] 2.0 
software 

1/2 pris i 2018
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BOSCH 
KTS 560 - KTS 590 - DCU 220
KTS 560, Med KTS-modulen fra Bosch du kan 
du utføre diagnostikk på den fremtidige bilparken med 
Ethernet-grensesnitt (DOIP - Diagnose over 
IP-adresse). 
Oppfyller Euro 5/PassThru standarder 
(SAE J2534-1 og 2). Programvare lastes ned og 
kommuniser gjennom bilprodusentens elektroniske 
portal. Simultan diagnose med kommunikasjon av 
flere styresentraler i bilen på samme tid 
(raskere systemoversikt og måleverdier).
DCU 220, Bosch DCU 220 kan brukes som bærbar 
PC eller Tablet-PC. Windows 10, Intel Core i5-6200U, 
2.3GHz og 256GB SSD disk, 8Gb minne kan utvi-
des til 16Gb, 11,6” skjerm, kan brukes i sterkt sollys 
(800Nits), 1366 x 768 pixel, 2 x USB3.0, 1 x USB2.0 
Gigabit LAN.
RJ45, HDMI Audio, Hot Swap batteripakker.
Brukes til diagnoseenheter på verksted.

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 • Bluetooth, trådløst nettverk.
KAMPANJEPRIS fra kr. 39.900,-

Leasing fra kr. 817,-

BOSCH FSA 500
Systemtester
Det mobile FSA målemodulen 
brukes som Skoop analyse 
av kjøretøysystemer. Den 
batteridrevene modul kobles
til PC systemet via en trådløs 
forbindelse/USB.
Systemets sterke side vises
frem ved at den kan utføre 
test av alle de viktige elektriske
og elektroniske komponenter.
De mange praktiske funksjoner
gjør dette til en sikker og 
fremtidsrettet investering.
PRIS kr. 33.900,-
Leasing fra kr. 694,-

KAMPANJEPAKKE med BOSCH KTS 560 
med VOLTMETER + DCU 220
KAMPANJEPRIS fra kr. 24.900,- (kun KTS560) 
PAKKEPRIS kr. 58.900,-
Leasing fra kr. 510,- / 1206,-
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BOSCH HTD 815
Lysjusteringsapparat 
Kamerabasert kontrollenhet for justering og kontroll 
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.
KAMPANJEPRIS fra kr. 28.900,-
Leasing fra kr. 592,-

Prøvespisser
Bosch prøvespisser. 
Flex, rød / grå / sort.
Pris kr. 360,-

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.
• Gratis PC-software.
Pris kr. 8.200,-
Leasing fra kr. 168,-

NYHET!
Kan også leveres for 

matrix lys

BOSCH BEA 750 Kombi
En ny generasjon avgassmålersystem 
for periodisk kjøretøykontroll
Med innebygget PC og skjerm
• 4-gassmåler BEA 065
• Rask oppvarming, 1 min.
• Motortestermodul for omdr. og tempratur innebygget
• Røykgassmåler BEA 070 med Bluetooth.
• Software til PKK, BEA PC.
• 12” skjerm.
• Termoprinter.
• Vogn som vist på bildet.

BEA 750 KOMBI
Pris kr. 69.900,- Leasing kr. 1431,-

BEA 070 
Røykmodul
Bea 070 mobil opasitet målemodul 
for dieselmotor. Frittstående tester, 
PC styrt. Oppkobling med bluetooth 
eller USB forbindelse.
Pris fra kr. 28.200,-
Leasing kr. 577,-

BEA 060 
Avgassmåler
Bea 060 er en 4/5-gassmålemodul,
CO, CO2, HC2, O2. Ekstrautstyr 
NOx. PC styrt. Oppkobling med 
bluetooth eller USB forbindelse.
Pris fra kr. 29.990,-
Leasing kr. 614,-

BEA 750 Toppenhet
Med innebygget PC og skjerm.
• 4-gassmåler BEA 065
• Rask oppvarming 1 minutt
• Motortestermodul for omdr. og tempratur innebygget
• Termoprinter
Pris kr. 39.900,- Leasing kr. 817,-
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ACM 3000 ROBDB ”LAN”

Pris fra kr. 19.990,-
Leasing fra kr. 409,-

AC1234-3

AC1234-8

Pris fra kr. 59.990,-
Leasing fra kr. 1228,-

AC695PRO
R134a AC Maskin

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 
   •  TÜV godkjent

Kamerabasert justeringsenhet til justering av spesielt LED, xenon og halogen 
frontlykter. Utfører digital billedbehandling av lyskilden. Har en høy presisjon 
ved hjelp av kryss-laser posisjonering. Digitalt touch-display; viser måleresultat 
i realtid. Integrert thermoprinter. Beissbarth leverer OE-godkjente 
lysjusteringsapparater for Mercedes Benz og Ford.

Beissbarth 
MLD 815 
Kamerabasert 
lysjusteringsapparat

Denne suverene hybride bestselgeren har 
alt det utstyret du trenger til servicearbeid, 
selv på store klimaanlegg: Ingen manuelle 
ventiler, kraftig dobbeltvirkende vakumpum-
pe (170 liter/min.), 
automatisk innsprøytningssystem for 
PAG- og POE-olje, automatisk innsprøyt-
ningssystem for UV-farge, stor kjølemiddel-
tank (20 kg), automatisk fjerning av ikke-kon-
densable gasser, fylling med automatisk 
kompensasjon av serviceslangene, 
servicevenlig - enkel tilgang for oljeskift på 
vakumpumpe, kan også leveres for 
HFO1234YF mot et tillegg i prisen.

AC1X34-7i
Den ultimate R134a AC-maskinen
AC1234-7i 
Den ultimate HFO1234YF AC-maskinen
 

• Innebygd WiFi / klar for Android/iPhone app  
• Lekkasjetest (klargjort for lekk.test med Nitrogen eller N2H2) 
• "Deep Recovery System" for 99% tømming av AC-system 
• Oljeinjeksjon med elektronisk vekt • Klar for Connected Workshop 
• Separate flasker for PAG og POE olje 
• Stor kjølemiddeltank (16 kg som kan benyttes)

AC1234-3 sørger for enkel, tidsbesparende og 
nøyaktig service på moderne klimaanlegg med 
HFO1234YF med 9 kilo tank. Robinair-teknologi 
og forståelse for detaljer gjør at utstyret oppfyller 
alle relevante ytelses- og sikkerhetsstandarder.

Pris fra kr. 33.390,-
Leasing fra kr. 684,-

HFO1234YF AC-maskin 
Godkjent av Mercedes-Benz og flere andre bilmerker. 
Integrert kjølemiddelidentifikator (92%), lekkasjetest,  
oljeinjeksjon med elektronisk vekt, separate flasker for 
PAG og POE olje. Godkjent av TÜV

Denne klimamaskinen passer perfekt for 
servicebil eller landbruksmaskiner. Automatisk 
oljetømme-funksjon, justerbar vakumtid, 
automatisk trykk-test, automatisk fjerning av 
ikke-kondensable gasser, kan leveres med 
database og printer mot tillegg i prisen.

AC1X34-7i
Pris fra kr. 39.990,-
Leasing fra kr. 819,-

Pris fra kr. 33.390,-
Leasing fra kr. 684-

AC1234-7i
Pris fra kr. 49.990,-
Leasing fra kr. 1023,-

NYHET
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Komplett hjulinnstillingspakke med kabinett, 
PC og et utvalg av utstyr. 8 CCD kameraer 
med 433 MHZ radio og rullende ”Runout” 
kompensasjon (RROC). 
Apparatet kan bygges ut med utmåling og 
kalibrering av førerassistent-systemer. 
Beissbarth leverer OE-godkjente 
hjulinnstillingsmaskiner for en mengde 
bilmerker som Mercedes Bentz, 
BMW, Ford, VAG, Nissan, Volvo og Jaguar.
PRIS fra kr. 99.900,-
Leasing fra kr. 2045,-

Beissbarth EASY 
CCD 
Excellence

Beissbarth Easy 3D PLUSS
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 kameraer
• Beissbarth testvogn med 27” skjerm, PC og 
fargeprinter
• 4 måletavler  
• Ratt og brems-låsing 
• 15 meter kabelsett  
• 4 st universal-felgholdere (13”-22”) 
Kan leveres med:
• Magnetfester 3-4-5 hjulbolt 
• Vegg oppheng, til felgholdere
• Mekaniske svingskiver (1000 kg belastning)
• Adaptersett for målehoder på løftebukker
• Fjernkontroll  
• Spesial klør til UHP/RFT dekk
PRIS fra kr. 169.900,-
Leasing fra kr. 3478,-

• ”Non-Contact” hjulinnstilling
• Høy nøyaktighet, 
  samtidig på alle 4 hjul
• Høyhastighets-diagnose 
  av camber, 
  individuell og total toe
• Er ikke i fysisk kontakt 
  med hjul eller kjøretøy
Spør oss om pris!

Beissbarth Touchless
Hjulinstillingsapparat 
- hjuladapter unødvendig
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Beissbarth MS 630
Dekkmonteringsmaskin med 
hjelpearm og ”magisk finger”
Meget god dekkmaskin for standard- 
og lavprofildekk med hjelpearm
og WDK godkjennelse for runflat. 
ERGO kontroll sikrer en skånsom 
utløsning av dekk-kant spesielt for 
hjul med TPMS noe som gir 
opptil 40 % raskere håndtering. 
Hjelpearmen har 2 uavhengige 
trykkpunkter på dekket.
• 230 Volts 1-fas motor med mykstart
• Doble hastigheter i pedalen.
• Luft påfylling via pedal.
• Felg diameter 10-24”
• Maksimal dekkdiameter 1100mm
• Felgbredde 4-15 ”
• Pneumatisk beadløsner med
   justerbar slaglengde

Pris fra kr. 62.500,-
Leasing fra kr. 1280,-

Pris fra kr. 149.500,-
Leasing fra kr. 3061,-

MT 869 er en ny maskin fra Beissbarth som gjør det 
mulig og komfortabelt
å avbalansere dekk på kun 6 sekunder. Den balan-
serer dekkstørrelser fra 6’’ til 40’’ og passer derfor 
ypperlig til alle dekk for motorsykler, personbiler og 
varebiler.
Maskinen leveres med lys- og laser-ring samt en 
egen Easyfix data arm og en
mengde programmer. Beissbarth leverer 
OE-godkjente 
avbalanseringsmaskiner
for en mengde bilmerker som Mercedes Benz, 
BMW, Audi, VW og Skoda.

Pris fra kr. 59.500,-
Leasing fra kr. 1218,-

Beissbarth MT 869
OE-godkjent avbalanseringsmaskin

Beissbarth MS670
Dekkomlegger med senteroppspenning og løft.
Dette er en perfekt 30” dekkomlegger med løft for 
verksteder med høyt volum. Maskinen er utviklet 
med fokus på høy komfort og liten fare for 
belastningsskader. NYHET: Tecnoroller NG 2 med 
boble horisontale armer. Senteroppspenning som 
klarer store dekk med et meget enkelt og hurtig 
låsesystem. ERGO kontroll sikrer en skånsom og 
hurtig utløsning av dekk-kant spesielt for hjul med 
TPMS.Felg diameter 13-30”. 230V, 1 fas.

Pris fra kr. 76.500,-
Leasing fra kr. 1566,-

Beissbarth MS500
Økonomisk dekkservice med høy komfort for 
standard- og lavprofildekk. Utstyrt med Beissbarth 
nye G-Frame som gir en avstivet og stabil 
konstruksjon. 230 volts 1-fas motor. 
Maks. hjuldiameter 1 100 mm. 
Felgbredde 3” - 11”. Felgdiameter 10” - 23”.
Avbildet med hjelpearm.

Pris fra kr. 21.500,-
Leasing fra kr. 440,-

Beissbarth MS 900 
Automatisk dekkmonteringsmaskin
MS 900 er en ergonomisk drøm av en automatisk 
dekkmonteringsmaskin for dekkstørrelser opp til 30’’ som 
gir høyere produktivitet og minimalt med belastningsskader 
på personalet. Den har bobbel disk bead system, sideløfter, 
2 monteringshoder og en egen robotarm for demontering. 
Beissbarth leverer OE-godkjente dekkmonteringsmaskiner til 
en mengde bilmerker som BMW, Volvo, VW, Audi og Skoda.

Beissbarth MT826D
MT 826D er en elektronisk avbalanseringsmaskin 
med LCD display designet til å avbalansere 
hjulene på personbiler, motorsykler og lette 
varebiler. Program for skjulte vekter. Fotbrems til 
å stoppe hjulet mens man fester vektene. Maks. 
hjulvekt: 65 kg. Maks. hjuldiameter: 820 mm. 
Felgbredde: 2”–16”, felgdiameter: 8”–26”.

Pris fra kr. 19.500,-
Leasing fra kr. 399,-
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BREMSERULLE PERSONBIL
RT - ROLLERTESTER/ TL - TESTLANE

RT 40
Pris fra kr. 73.900,-
Leasing fra kr. 1513,-

RT 30
Pris fra kr. 62.500,-
Leasing fra kr. 1280,-

RT 60-  ISO 21069
Pris fra kr. 99.900,-
Leasing fra kr. 2045,-

TL 40
Pris fra kr. 136.400,-
Leasing fra kr. 2793,-

Vi kan skreddersy din testlinje/
hjulstillingsplass med for eksempel 
bremseprøver med veikontakttester 
og sporingsmål (TL - TestLane).
Stenhøj Major 4-søyler med for 
eksempel integrert slitasjetester, 
glideplater og utsparing for svingskiver 
samt hjulstillingsapparat.  

Be oss om tilbud på en 
effektiv skreddersydd testlinje.

• Varmgalvaniserte rullesett   
• Automatisk 4WD gjenkjenning
• Håndterer elektronisk håndbrems
• Leveres med utkjøringassistent
• Standard rullesett bredde 2400 mm      
• Tilfredstiller ISO 21069 - rullesett bredde 2800 mm
• Kan leveres med 
  understellstester/støtdempertester    
• Kan leveres med sporingsmål/sideslip
• Leveres med analog display og/eller PC løsning
• Kan leveres med pneumatisk hev og senk

TESTLINJER
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TESTMASTER
RULLEBREMSEPRØVER TUNG BIL 

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

Pris fra kr. 312.500,-
Leasing fra kr. 6398,-

BPS MOBILE
Mobil rullebremseprøver for tunge kjøretøy. 
PC løsning med nettbrett for operatør. 
Step - by - step software hjelper operatør.
Printer for dokumentasjon av resultat.

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

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



• 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

SKREDDERSYDD LØSNING FOR DITT VERKSTED

Dura verkstedinnredninger har utallige muligheter 
som bidrar til de beste 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 tegner forslag og løsninger etter verkstedets behov og 
kundens 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. Dura er ledende i 
verden på kvalitet, design og løsninger på verkstedutstyr.
Dura er levert over hele verden - også i mange norske verksteder.
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Stenhøj SGA400

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

4-gassmåler 
med printer

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

Combi
4-gass/røykgass 

med printer og vogn

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, NOX sett, omd., 
temperatur måling og OPUS 100 for 
diesel røykgassmåling

Væskekjølt induksjonsvarmer 
tilpasset bruk på verksted. Nyeste 
teknologi innen induktiv varme. 3.7Kw.
Kan også leveres i 5, 11 eller 16 Kw.

TOP AUTO Fire 2401

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

TOP AUTO ECO WASH
Høytrykk med kaldt vann og biologisk 
nedbrytbar vaskemidler. Effektiv 
rengjøring med tørk. Pris fra kr. 77.900,-

Leasing fra kr. 1595,-

MOTUL EVO

Pris fra kr. 39.900,-
Leasing fra kr. 817,-

Gearkasse-flusher.
Automatisk flushing og gearoljeskifte av semiautomatisk 
og helautomatiske girkasser. Leveres med adapter for et 
stort antall bilmodeller. 
Spør oss om tilbud på opplæring!

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

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

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.    

STENHØJ Silence Pack 
- Kompressor, kjøletørke, filtre og tank

Pris fra kr. 86.600,-
Leasing fra kr. 1773,-

DK13HLQ
Hydraulisk jekk. 

Kapasitet 1.3 tonn. 
Min. høyde 80mm. 

Maks høyde 
735mm

Pris fra kr. 4600,-

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

Pris fra kr. 2460,-
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Alle priser er eks. mva. Oppgitte priser er gjeldende til 30.06.2018 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

avd. BERGEN / avd. ÅLESUND

avd. OSLO
SALG / SERVICE
Skippergata 10, Nyhavna, 7042 Trondheim
Tlf: 73 50 02 00
Kontakt: Frode Vangen 
E-post: frode@verkstedservice.no
Web: www.verkstedservice.no
Trøndelag

SALG / SERVICE
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

SALG 
Tlf: 63 87 77 99 Fax: 61 17 94 40
Kontakt Bergen: Svein Breivik
E-post: svein.breivik@preqas.no
Kontakt Ålesund: Einar Steinshamn
E-post: ess@preqas.no
Web: www.facebook.com/pregas
Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane,
Rogaland, Møre og Romsdal

SALG / SERVICE
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

SALG / SERVICE
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

SALG
Bølerveien 38, 2016 Frogner
Tlf: 63 87 77 99 Fax: 61 17 94 40
Kontakt: Bjørnar Fjeld E-post: bjornar.fjeld@preqas.no
Web: www.facebook.com/pregas
Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Hedmark, 
Oppland, Vestfold til Tønsberg, Rogaland

• SERVICEAVTALER 

• ÅRLIGE KONTROLLER 

• KALIBRERINGER 

• REPARASJONER

• AKKREDITERTE-

   KALIBRERINGER

• PROSJEKTERING 

SERVICE
Årlig kontroll, akkrediterte kalibreringer og 
monteringer. Tlf: 63 87 77 99
E-post: info@jbmaskin.no
Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Hed-
mark, Oppland, Vestfold til Tønsberg, 
Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger

KONTAKTPERSONER SALG VERKSTEDUTSTYR
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@preqas.no

Vestlandet: Svein Breivik   tlf: 95 55 47 92
mail: svein.breivik@preqas.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@preqas.no
Roger Kvernbekk    tlf: 48 99 11 83
mail: roger.kvernbekk@preqas.no
Rune Andreassen    tlf: 97 67 18 07
rune.andreassen@preqas.no
Joakim Eidsmo-Sand   tlf: 90 72 85 16
joakim.eidsmo.sand@preqas.no

LANDSDEKKENDE SERVICETEAM
VUG med over 30 teknikere i Norge, utfører 
monteringer/installasjoner, vedlikehold, 
årlig kontroller og kalibreringer.
VUG har kalibreringsteknikere over hele Norge 
som utfører akkrediterte kalibreringer etter 
ISO-17025 på PKK utstyr.
Våre teknikere har stor fagkunnskap, årelang 
erfaring og høy kompetanse innen

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

VERKSTEDPLAN OG PROSJEKTERING

TA KONTAKT FOR ET 
SERVICETILBUD PÅ DITT 

VERKSTEDUTSTYR!

VI UTFØRER SERVICE OG AKKREDITERT 
KALIBRERING PÅ ALLE 

FABRIKATER OG MODELLER!


