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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 forskjellige konsoller 
F / CF / CF-08. Kan også leveres 
med forskjellige armlengder.

30 Pris fra kr. 45.900,-
Leasing fra kr. 941,-

32 Pris fra kr. 51.400,-
Leasing fra kr. 1054,-

Maestro 2.32 F/CF/CF08

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. 57.800,-
Leasing fra kr. 1185,-

CF-08 Pris fra kr. 70.200,-
Leasing fra kr. 1439,-

CF-08 KONSOLL

CF KONSOLL

F KONSOLL
Lett adgang til 

kjøretøyets understell.
Ideel da løfteren kan 

brukes til forskjellige formål.
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Pris fra kr. 68.500,-
Leasing fra kr. 1404,-

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

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 og konsoller. 

Maestro 2.35 F/CF/CF-08  

Bestselgere!

Magnat 35 
Hydraulisk 2-søylet løfter med løftetid 28 sek. 3-doble 

Magnat 40
Hydraulisk 2-søylet løfter. Prisgunstig løfter for person/varebil. 

35 Pris fra kr. 42.000,-
Leasing fra kr. 861,-

40 Pris fra kr. 40.300,-
Leasing fra kr. 826,-

Maestro 35 H
Autopstenhoj introduserer siste generasjon 2-søylet hydraulisk 

hydraulisk drift samt universell armløsning som kan løfte fra små 
personbiler til lange varebiler. Lav armkonstruksjon gjør den også 
perfekt for sportsbiler. 

Pris fra kr. 45.000,-
Leasing fra kr. 922,-

Maestro 35 H
Stort utvalg av ekstrautstyr som 
LED-lys, ekstra styring, power-box med strøm og 
trykkluft samt mange løftekonsoller å velge i.

Magnat 55 
Hydraulisk 2-søylet løfter for 
varebil. Med dobble 
teleskoparmer foran og bak 
er den også godt egnet til 
personbil. Hurtig og stabil løfter.

Pris fra kr. 99.900,-
Leasing fra kr. 2048,-

Ma
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Magnat 55



Maestro 2.65F

triple teleskop svingarmer og lav

på personbil, varebil og SUV. 

Maestro 2.50F - Maestro 2.55F
Solid konstruksjon. Velegnet for alle former for reparasjoner.  
Spesielt egnet for tunge og lange varebiler. 

Pris fra kr. 115.100,-
Leasing fra kr. 2359,-

Pris fra kr. 162.500,-
Leasing fra kr. 3331,-

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 

løftere og mindre støy.

Major Inspeksjon/PKK

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

Major 4030-44WL DLX

Maestro 2.65 med 4 triple 
teleskop svingarmer

Pris fra kr. 170.000,-
Leasing fra kr. 3485,-
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7.2 tonn løftekapasitet for per-
sonbil og varebiler. Leveres med 
glatte kjørebaner. Kan leveres med 
galvaniserte kjørebaner. Løfteren 
egner seg spesielt for hjulstilling, 
inspeksjon og service. 
Kjørebanelengde opp til 6 meter. 
Kan i tillegg leveres med 
kjørebaneforlengere. 
kan leveres med utsparring for 
svingskiver og glideplater bak samt 
slitasjetester. 

Major 5230 
Major 6230  
Major 7230

Kan leveres i galvanisert utgave, glatte kjørebaner, utsparring for svingskiver 
og glideplater samt slitasjetester. Spesielt egnet til hjulstilling, inspeksjon og 

Major 4000 - Major 2.0 4030 - Major 2.0 5531

Major Combi

løfter med integrert frihjulsløfter. 
Spesielt egnet som inspeksjonsløfter og til  hjulstilling, i tillegg til 
reparasjon på hjul og understell. Led lys og traversløfter kan 

Pris fra kr. 72.200,-
Leasing fra kr. 1480,-

Pris fra kr. 194.600,-
Leasing fra kr. 3989,-

Pris fra kr. 84.600,-
Leasing fra kr. 1734,-

Fullhydraulisk traversløfter integrert i pumpeanlegg til Major. 
Ekstremt rask, løftetid 6 sekunder. 

Leveres også i lufthydraulisk utgave.

Micro 20 / 26
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Elektrohydraulisk sakseløfter for nedfelling i gulv. Leveres med 
LED-lys. Leveres med eller uten integrerte glideplater, 

integrert frihjulsløfter og utsparring for svingskiver samt med 
slitasjetester. Kan leveres i galvanisert utgave. 

MagiX 35 DS
Dobbel sakseløfter med 2 meter løftehøyde. Lav minimumshøyde, 100 
mm for lave biler. Varmgalvanisert bunnramme er standard og bidrar til 

Elektrohydraulisk sakse-
løfter. Maks løftehøyde 
1900 mm. Byggehøyde 

galvanisert plattform og 
bunnramme.  Kan leveres 
for nedfelling i gulv 
eller montering 
direkte på gulv. 
Løftekapasitet 3,0 tonn. 

MagiX 30

Pris fra kr. 72.400,-
Leasing fra kr. 1484,-

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 

MagiX 45 
Sakseløfter kjørebane

Pris fra kr. 152.400,-
Leasing fra kr. 3124,-

MagiX 50 Sakseløfter kjørebane

Pris fra kr. 191.800,-
Leasing fra kr. 3931,-

M iX 35 DS

dekkservice, klargjøring, skade og reparasjoner. Hjulsett for transport av 
løfter medfølger for bruk der den ikke festes til gulv. Galvanisert 

Pris fra kr. 33.990,-
Leasing fra kr. 697,-

MagiX 35 LSMG

Pris fra k
Leasing

MagiX 45 og 50 kan leveres med 
integrerte frihjulsløfter

Pris fra kr. 75.900,-
Leasing fra kr. 1556,-
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En sakseløfter som er svært godt egnet til 
hjulstilling og som serviceløfter. Hydraulisk nivellering-system sikrer 
lik høyde på kjørebaner.Kan leveres med glatte kjørebaner, 
utsparing for svingskiver og integrerte glideplater, samt frihjulsløfter. 

Corghi Erco X4300
Corghi Erco X5000

Pris fra kr. 121.300,-
Leasing fra kr. 2486,-

Lavtbyggende og svært solid konstruksjon. En løfter 
for hjulstilling, service og PKK. Kan leveres med 
frihjulsløfter som er egnet for alle typer biler, 
slitasjetester, integrert glideplater og svingskiver. 
Elektronisk nivellering av høyden på kjørebanene.

Corghi Erco XT5000 CT LT

Pris fra kr. 229.300,-
Leasing fra kr. 4700,-

Corghi Erco 
XT6500 CT LT

ved begrenset plass. 

også lave sportsbiler. Hjulsett for transport av løfter 
medfølger for bruk der den ikke festes 
til gulv. 

BRADBURY H 8335ME BRADBURY 
H 8903/1E
Elektrohydraulisk 
sakseløfter. 
Kapasitet 3,2 tonn. 
Løftehøyde 1900 mm. 

også lave sportsbiler. Hjulsett for transport av løfter 
medfølger for bruk der den ikke festes 
til gulv. 

Pris fra kr. 29.900,-
Leasing fra kr. 613,-

Pris fra kr. 45.000,-
Leasing fra kr. 922,-
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Autopstenhoj undergulvs hydrauliske kjøretøyløftere produseres 
i Tyskland. Autopstenhoj tilbyr undergulvsløftere 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 

svingarmer eller kjørebaner. 

UNDERGULVSLØFTERE

Undergulvsløfterne kan 
leveres med løftekapasitet 

Planlegging, prosjektering 
med tegningsunderlag i 
AutoCad bidrar til en 
kostnadsoversiktlig 
installasjon. Service og 
vedlikehold utføres av 

som sørger for lang levetid 
og lave driftskostnader i 
svært mange år.
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• Varmgalvaniserte rullesett   

• Håndterer elektronisk håndbrems
• Leveres med utkjøringassistent

      
• 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

BREMSERULLE PERSONBIL
RT - ROLLERTESTER / TL - TESTLANE

Vi kan skreddersy din testlinje/hjulstillingsplass med for eksempel bremse-
prøver med veikontakttester og sporingsmål (TL - TestLane). Stenhøj Major 

utsparing for svingskiver samt hjulstillingsapparat.  

TESTLINJER

RT 30
Pris fra kr. 76.500,-
Leasing fra kr. 1568,-

RT 40
Pris fra kr. 84.700,-
Leasing fra kr. 1736,-

RT 60-  ISO 21069
Pris fra kr. 109.900,-
Leasing fra kr. 2253,-

Pris fra kr. 163.900,-
Leasing fra kr. 3359,-

Scan QR kode for å se 

SLITASJETESTER
CHROSS-CHECK PERSONBIL
Slitasjetester for alle kjøretøygrupper og 
tonnasjer. Tilfredsstiller kravene 

Leveres komplett med galvaniserte plater, 
hydraulikkagregat og fjernkontroll med lys.
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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. 

å takle vansklige lysforhold Pris inkluderer 
PC, skjerm, skriver, 
hjulholdere og speil.

CORGHI EXACT BLACKTECH X PLUS

Pris fra kr. 175.000,- 
Leasing fra kr. 3587,-

CORGHI EXACT LINEAR
3D Hjulstillingsapparat med løft på kamerabom. 
2-kamera system. Driftsikker. Brukervennelig 
software sikrer presise måleresultat. Database 
for bilmodeller. Pris inkluderer PC, skjerm, 
skriver, hjulholdere og speil.

Pris fra kr. 128.000,- 
Leasing fra kr. 2624,-

PROLINE 650 / PROLINE 680
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 bred-
de. Monitor inkl. i pris Proline 680. 

650 Pris fra kr. 21.900,- 
680 Pris fra kr. 31.900,- 
Leasing fra kr. 449,- / 654,-

EYELIGHT PLUS DIAGNOSTICLINE
Balanseringsmaskin med laser og full hjul-
diagnose. Automatisk avlesning av hjuldata 
og vektplassering. Målesekvens: 6 sek.
Pris fra kr. 154.000,- 
Leasing fra kr. 3157,-

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. 23.600,- 
Leasing fra kr. 484,-

EM 9580C PLUS LASERLINE
Hjulbalanseringsmaskin med lasermåling og 
automatisk hjuldata. Vekt-optimaliseringsprogram. 

EM 9550C Laserline Pris fra kr. 55.700,-
EM 9580C Plus Pris fra kr. 66.000,- 
Leasing fra kr. 1142,- / 1353,-

EM 9350 XLine
Elektronisk avbalanseringsmaskin for person, vare 
og MC. Designet for maksimal tilgang på innsiden 

-

EM9380 XLine inkl.monitor. EM9380C XLine inkl. 
pneumatisk oppspenning og monitor. Hvis benyttes 
på MC, må oppspenning følge.
EM 9350 XLine Pris fra kr. 36.500,- 
EM 9380 XLine Pris fra kr. 46.000,- 
EM9380C XLine Pris fra kr. 56.500,- 
Leasing fra kr. 748,-  / 943,- / 1158,-

Avbildet 
modell 

AWD - 
BREDDE 
SENSOR

Enklere blir det ikke. 
Betjen knappen på 
oppspenningshysen 
for automatisk opp-

kommunikasjon med 
balansemaskinen.

WINUT

WINUT

Pris fra kr. 7.900,- 
Leasing fra kr. 162,-



A2025 
Dekkomlegger med 
tipptårn og 
luftlåsing av 
monteringshode. 
Justerbar 
beadløsner. 

Pakkepris 
inkluderer:

SP2000 hjelpearm 
og Pneumatisk 
hjelpearm.

Pneumatisk hjelpearm

A2025 med 
hjelpearm SP2000P20

Pris fra kr. 52.000,- Leasing fra kr. 1066,-
Pakkepris fra kr. 82.600,- 
Leasing fra kr. 1693,-

Dekkomlegger for 

oppspenning) med 
pneumatisk 
tilting av tårn. Max 
D =1000 Max 

Kan bestilles med 
sjokkfyller og 
hjelpearm.
Pakkepris inkluderer:

hjelpearm.

A224 med hjelpearm SP2300

SP2300

Pris fra kr. 41.690,- Leasing fra kr. 855,-
Pakkepris fra kr. 60.500,- 
Leasing fra kr. 1240,-

Siste generasjon ”leva la 
leva” (uten dekkspaker). 
12” til 32” felgdiameter og 

egnet for store volumer 
konvensjonelle dekk, 

Kamera som tilleggsutstyr 
gir full kontroll på dekkets 
underside, og sikrer 
montering/demontering 
uten skade på dekk og 
felg. 

ARTIGLIO 50 / 500 / 5000000

Avbildet 

Pris fra kr. 89.900,- 
Leasing fra kr. 1843,-

Jobb skånsomt med de vanskeligste hjul. Ny dekkskifter 
opp til 28” med senteroppspenning og «leva la leva» 
(spakeløs) og Corghi smart system for minimalt stress 
på dekk. Leveres med samme monteringshode som 
Artiglio Mastercode og Master 26, ergonomisk 
bryterpanel med elektronisk innstilling av 
felgdiameter. Doble beadløserarmer. 
Kan leveres med automatisk 
oppspenning, hjulheis 
og sjokkfyller.
Pris fra kr. 190.500,- 
Leasing fra kr. 3905,-

ARTIGLIO MASTER 28

Dekkomlegger for biler, motorsykler 
og mindre varebiler med dekk fra 

utvendig oppspenning (Proline 321 
maks 21/23”). Begge modeller kan 
leveres med hjelpearm.
Maks diameter: 1100 mm

PROLINE 321 / PROLINE 324

321 Pris fra kr. 16.500,- 
Leasing fra kr. 338,-
321 m/hjelpearm HTB21 
Pris fra kr. 22.500,- 
Leasing fra kr. 461,-
324 Pris fra kr. 20.950,- 
Leasing fra kr. 429,-
324 m/hjelpearm HTB24 
Pris fra kr. 26.950,- 
Leasing fra kr. 552,-

Batteri drevet 
hjulløfter. Perfekt for 
SUV og varebiler. 
Kapasitet 70 kg. 
Forenkler demon-

montering av dekk 
på bil. God HMS.

CORGHI 
PARTNER 70

Pris fra kr. 18.430,- 
Leasing fra kr. 378,-

SP2300
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”Non-Contact” hjulinnstilling. Høy 

Høyhastighets diagnose av 
camber, individuell og total toe. 
Er ikke i fysisk kontakt med hjul 
eller kjøretøy.
PRIS fra kr. 299.900-
Leasing fra kr. 6147,-

Scan 
QR-koden

Scan 
QR-koden

Beissbarth Easy Tread - med kamera for skiltgjenkjenning!

PRIS  u/kamera  kr. 169.500,- PRIS  m/kamera kr. 186.900,-   
Leasing fra kr. 3474,- / 3831,-

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 7 minutter! Kan 
brukes sammen med grunnjustering av kamera innjustering og ACS laser (førerassistent systemer). Beissbarth leverer OE-godkjente hjulinnstillingsmaskiner 

PRIS fra kr. 174.900,- Leasing fra kr. 3585,-

In-

On-
Floor

Kamerabasert lysjusteringsapparat for de nyeste typer matrix-lys 
samt LED, xenon og halogen frontlykter. Utfører digital 
bildebehandling av lyskilden. Presis posisjonering ved hjelp av 

og Connected Repair (CoRe) for rask presentasjon og utskrift av 
testresultatene til printer eller e-post. Leveres med en robust søyle 
med presis høydejustering – digital 
høydesensor kan leveres mot tillegg i prisen.

PRIS fra kr. 34.990,-
Leasing fra kr. 717,-

Komplett hjulinnstillingspakke med kabinett, PC og et stort utvalg av utstyr. 

(RROC). Apparatet kan bygges ut med utmåling og kalibrering av 
førerassistent-systemer. Beissbarth leverer OE-godkjente 

Ford, VAG, Nissan, Volvo og Jaguar.
PRIS fra kr. 109.990,-
Leasing fra kr. 2254,-



absolutt høyeste ytelse og nøyaktighet for dekk til alle typer biler, motorsykler og varebiler – 

• • Pneumatisk oppspenning • Automatisk breddesonar
• Innvendig og utvendig laserpeker for meget enkel plassering av vekter
• LED innvendig lysring • Kan kobles til internett og Connected Repair for selv-
diagnose og utskriftsrapporter til kunden. Hvis benyttes på MC, må oppspenning følge.

MT 826DT er en elektronisk avbalanseringsmaskin med monitor designet til å avbalansere 
hjulene på personbiler, motorsykler og lette varebiler. Program for skjulte vekter. Fotbrems 

820 mm. Felgbredde: 2”–16”, felgdiameter: 8”–26”. Avbildet MT826DT inkl. monitor i pris. 
MT826D leveres med display. Hvis benyttes på MC, må oppspenning følge.

MT ZERO 6 Touch AWLP Pris kr. 76.900,- MT ZERO 6 LCD AWLP Pris kr. 59.290,-
MT ZERO 6 LCD AW Pris kr. 47.190,- 

MT826DT Pris kr. 27.500,- MT826D Pris kr. 21.890,-

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”. Kan leveres med hjelpearm mot tillegg i prisen.

MS 63 S  Pris kr. 24.990,-

håndtering. Hjelpearmen har 2 uavhengige trykkpunkter på dekket.
• 230 Volts 1-fas motor med mykstart • Doble hastigheter i pedalen 

MS630S uten hjelpearm Pris kr. 36.190,- MS630S med hjelpearm Pris kr. 54.890,- 
Pris kr. 76.890,- 

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 doble 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.

MS670S Pris kr. 86.890,- Leasing kr. 1781,-

For omlegging av store dekk for opp til 60” felger for nyttekjøretøy og anleggsmaskiner. 
Automatisk, elektrohydraulisk dekkomlegger med hydraulisk løft og rotasjon av 
beadløsner. • • 2 hastigheter på rotasjon
• Ingen trykkluft nødvendig • Kapasitet 13”-60” •Maks hjulvekt 2800 kg
MS 80 Pris kr. 169.900,-
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Nøyaktig radar- og kamerakalibrering har blitt en 

Bilenes stadige nye teknologi rundt 
førerassistentsystemer gir verkstedene mange 
utfordringer fremover. Derfor tilbyr Bosch riktig utstyr 
for kalibrering av BÅDE sensorer og kameraer som 
tilfredsstiller produsentenes (OE) krav! DAS 3000 

bilen.  DAS 3000 er mao. utviklet for å enkelt håndtere kalibrering av bl.a. følgende utstyr/funksjoner: • Front kamera • Front radar • LIDAR • Night Vision 
• Lane assist • Adaptive cruise control • Emergency assistance functions.
DAS 3000 klarer alle bilmodeller og er perfekt for verksteder, skadeverksteder og bilglassverksteder!!
DAS 3000 Pris fra kr. 78.500,- Leasing kr. 1609,-

DAS 3000

DAS 3000 - DATABASERT KALIBRERING AV SENSORER OG KAMERA (ADAS)
KALIBRERING AV BÅDE RADAR OG KAMERA MED SAMME APPARAT!

FIAT
KIA
ALFA ROMEO 

JEEP 
MITSUBISHI NISSAN
PEUGEOT PORSCHE 
RENAULT SEAT  
SKODA  SMART
SUBARU TOYOTA AUDI     
MASERATI CITROËN
HONDA  HYUNDAI 

 

KOMPLETT LØSNING KR. 52.700,-

SCT 
415

Basert på en meget enkel oppstilling av 
kjøretøy/måltavle.  Man er avhengig av 
et diagnoseapparat i den avsluttende fase 

Bilprodusenten bestemmer hvilken 
læremetode som skal brukes for sensoren. 
Bosch hjelper verksteder med de riktige 
verktøyene, testutstyr og den nødvendige 
diagnose-programvaren for å kunne utføre 
justeringsprosedyrene trinn for trinn. Bosch 
ESI[tronic] hjelper deg gjennom prosessen.

BOSCH SCT415  BOSCH SCT815     

Pris fra kr. 39.900,- Pris fra kr. 13.900,- 

SCT 
815

CONNECTED WORKSHOP

Verkstedutstyr som kan kobles til

bil. Fra kundemottaket kan vi samle data og protokoller elektronisk fra mange systemer og sende til kunden på e-post som grunnlag for fakturaen. 

Denne lagringen av data gir også en mulighet for kvalitetssikring av oppdragene. Dette vil spare mange arbeidstimer for verkstedet.

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.



Støtter aktuelle og fremtidige diagnosegrensesnitt 

KAMPANJEPRIS fra kr. 35.990,-
Leasing fra kr. 738,-

ESI

BOSCH KTS 250

- på verkstedet eller ute på oppdrag. Den er klar til dyst i løpet av noen sekunder, og er veldig enkel 
å bruke med sitt moderne, enkle og intuitive brukergrensesnitt. Den er utstyrt med ESI[tronic] med en 

ideell for bruk på verksted og «ute i felten. - «Plug and play» med lisensiering over nett - Logg på og ta i 
bruk. Ingen installasjon nødvendig! - Rask og bred oversikt over kjøretøysystemer. - Automatisk 

betjening. - Oppdatering via nett, og DoIP. - Avanserte programvare- og justeringsfunksjoner 
- Tidsbesparende serviceoppgavemeny – gjør alle serviceoperasjoner i løpet av sekunder: kamera- og 

KAMPANJEPRIS fra kr. 22.990,- Leasing fra kr. 471,-

KTS-modulen fra Bosch • Ethernet-grensesnitt (DOIP - Diagnose 

raskere systemoversikt og måleverdier. Bosch DCU 100 bærbar 

Touchscreen.

KAMPANJEPAKKE med BOSCH KTS 560 med 
VOLTMETER + DCU 100   
PAKKEPRIS kr. 41.500,- Leasing fra kr. 851,-    
KAMPANJEPRIS fra 
kr. 24.990,- (kun KTS560) Leasing fra kr. 512,-

n fra BoB sch • Ethernet-grensesnitt (DOIP - Diagnose

Støtte

KAM
Leas

BOSCH 
KTS 560 
KTS 590 
DCU 100

070, Bea  060, Bea 030.
Bea 060 avgassmåler er 

CO, CO2, HC2, O2. 
Ekstrautstyr NOx. 
Bea 070 røykmodul 
mobil opasitet måle-
modul for dieselmotor. 
Frittstående tester.
Bea 070 og Bea 060 er 
PC-styrt. Oppkobling 
med bluetooth eller USB 
forbindelse.

BOSCH

for periodisk 

Med innebygget PC, skjerm 

• Rask oppvarming, 1 min. 
• 12” skjerm 
• Termoprinter

BEA 750 KOMBI 
Pris kr. 79.990,- 
Leasing kr. 1640,-

BEA 550 Kombi Pris fra kr. 59.700,-
BEA 070 Pris fra kr. 31.000,-
BEA 060 Pris fra kr. 31.790,-
Leasing kr. 1224,- / 635,- / 652,-

BOSCH
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BOSCH BAT 645 / BAT 690 
Batteriladere 45A / 90A

litium-ionbatterier:
• 
• 

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 
•
• Holder for veggmontering
Pris 645 fra kr. 8.595,- Pris 690 fra kr. 14.195,-
Leasing fra kr. 176,- / 291,-

Multi 1,Multi 2, spenningsklemme 1000 A, spenningsklemme 
-

ling, 2xY-adapter, UNI-KV-probe.
Kampanjepris kr. 138.500,- Leasing fra kr. 2839,-

BOSCH BAT 115 
Batteritester
Til nyeste typer av 6V og 12V AGM-, GEL- og 
vedlikeholdsfrie batterier samt vanlige standardbat-

ladesystemer. Perfekt til personbiler, nyttekjøretøyer, 
MC og båter. Leveres med integrert printer.
PRIS kr. 4.995,- Leasing fra kr. 102,-

AC690PRO
Ingen manuelle ventiler, kraftig
dobbeltvirkende vakumpumpe (170 liter/
min.), automatisk innsprøytningssystem 
for PAG- og POE-olje, automatisk
innsprøytningssystem for UV-
farge, stor kjølemiddeltank (20 kg), 
automatisk fjerning av ikke-kondensable 
gasser, fylling med automatisk 
kompensasjon av serviceslangene,
servicevennlig - enkel tilgang for
oljeskift på vakumpumpe, kan også 
leveres som AC690PRO uten
 automatisk hybridfunksjon.

• Lekkasjetest (klargjort for lekk.test med Nitrogen
eller N2H2)

AC-system
• Oljeinjeksjon med elektronisk vekt 
• Klar for Connected Repair

• Stor kjølemiddeltank (16 / 18 kg som kan benyttes)

hindre retur av urene gasser (som propan o.l.)   

AC1234-7i og AC1234-8i

Perfekt for servicebilen 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.

AC1234-3
Sørger for enkel, tidsbesparende 
og nøyaktig service på moderne 

tank. Robinair-teknologi og for-
ståelse for detaljer gjør at utstyret 
oppfyller alle relevante ytelses- og 
sikkerhetsstandarder.

• Oljeinjeksjon med elektronisk vekt • Lekkasjetest

• Stor kjølemiddeltank (16/18 kg som kan benyttes)

• Lekkasjetest med Nitrogen eller N2H2
• Connected Repair • Thermo-printer (ikke nødvendig ved Connected Repair)

AC1X34-7i  Pris kr. 43.890,-
AC1234-7i  54.890,-
AC1234-8i 65.890,-

AC1X34-3  
Pris kr. 32.890,-
AC1234-3
Pris kr. 36.990,-

AC1X34-5i  Pris kr. 37.990,-
AC1234-5i  37.990,-
AC1234-5iP 38.990,-

AC690PRO  Pris kr. 29.900,-
AC695PRO  33.900,-

ACM3000 kr. 21.890,-
ACM3000yf kr. 27.390,-
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Den mobile FSA målemodulen brukes som 
Scoop analyse av kjøretøysystemer. Den 
batteridrevene modulen kobles til PC systemet 
via en trådløs forbindelse/USB.
Systemets sterke side er at det 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. 34.990,- Leasing fra kr. 717,-

BOSCH FSA 500 

Elektrostatisk utladning er den plutselige 
strømmen av strøm mellom to elektrisk 
ladede gjenstander forårsaket av 
kontakt, elektrisk kort eller dielektrisk 
sammenbrudd. En oppbygging av 
statisk elektrisitet kan være forårsaket 
av tribochging eller ved elektrostatisk 
induksjon.

• 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. 8.449,- 

• Høyspenningstester opp
opp til 200 G ohm • Utføre

BATTERIBORD
Løftebord med 1000 kg kapasitet. Utviklet for å 
håndtere batteripakker i elektriske kjøretøy. Kan 
også benyttes til motor og gearkasse løft.
Pris fra kr. 29.500,- 
Leasing fra kr. 605,-

Antistatisk behandlet for å hindre 
overføring av statisk elektrisitet 
mellom utstyr, kjøretøy og 
mekaniker. Sikrer elektroniske kom-
ponenter mot statisk elektrisitet ved 
reparasjoner. En del av sikkerheten 
ved service og reparasjoner på 
kjøretøy med batteriteknologi. 

VI LEVERER KJØRETØYLØFTERE OG VERKSTEDINNREDNING 
MED ANTISTATISK LAKK (ESD)

AutopStenhoj testutstyr oppfyller alle 
krav til det moderne verksted. 
Kontinuerlig utvikling imøtekommer 

elektroniske systemer, rene elektriske 
biler som f.eks Tesla. Våre 
bremseprøvere og testlinjer kan 
kontinuerlig oppdateres. Alle biler, også 
med ny teknikk og drivlinjer kan testes på 
våre bremseprøvere/testlinjer.
Resultater av testen kan vises analogt 
eller digitalt.Bremseprøveren har 
elektronisk utkjøringsassistanse (Edos) 
som hjelper bilen ut av rullefeltet.
Bremseprøveren måler i begge 

system. Elektronisk gjenkjenning som 
beskytter kjøretøyet. Kan leveres med 
pnaumatisk heving av rullesett, 
pnaumatisk senking i rullesett.

å
på 

) 

BOSCH FSA 050 

-
meter som kan anvendes for 
test av hybridbiler og 
elektriske biler. 
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ECK 
TWIN-PRO

Hybrid versjon. Sikker behandling av PAG/POE ved arbeid på 

screen. Bildatabase. Flere OEM godkjenninger.

ECK LAND

og spesielt egnet for AC service ute i ”felt”.
Robust maskin med vektlås ved transport.

ECK NEXT
Helautomatisk  AC-maskin for 

og hybridfunksjon.

ECK FLAG

også utstyres med gas-analyser

Pris fra kr. 31.900,-
Leasing fra kr. 654,-

Pris fra kr. 40.150,-
Leasing fra kr. 823,-

Pris fra kr. 66.575,-
Leasing fra kr. 1365,-

Pris fra kr. 29.100,-
Leasing fra kr. 596,-

E
T

ECK LAND

XT
tisk  AC-maskin for 

nksjon.

ECK FLAG

også utstyres 

kr. 31.900,-
g fra kr. 654,-

Pris fra k
Leasing 

Stenhøj SGA400
4-gassmåler med printer. En perfekt løsning i en travel 
PKK hverdag. Oppvarmingstid 10 sek. Optisk testbenk: 
OIML klasse 00 (høyeste klasse) i MID godkjenningssys-

mot vannskade. Måleren kan oppgraderes med vogn, 
NOX sett, omd., temperatur måling og SGA100 for diesel 
røykgassmåling.

Stenhøj SGA400 COMBI

gass/røykgass. Kan også leveres i enkelte 
enheter, med bærbar røykgassmåler.

COMBI 4-gassmåler 

SSA 50 røykgass
Bærbar røykgassmåler -12VDC/220VAC, 
Printer, RPM/Oilt. Batteri, LCD håndterminal.

Stenhøj OBD / PKK TEST

knapper. Egen PKK test fra hovedmeny - 
modus 3,7 og 9. LCD display. Fungerer på alle 
US biler fra 1996 og alle europeiske biler som 

Pris fra kr. 33.075,-
Leasing fra kr. 678,-

Pris fra kr. 61.490,-
Leasing fra kr. 1260,-

Pris fra kr. 5.990,-
Leasing fra kr. 123,-

Pris fra kr. 32.890,-
Leasing fra kr. 674,-

En avansert og 
helautomatisk 
hjulvasker. Den 
fullautomatiske 
vaskeprossesen 
reduserer behov for 
bemanning. Hjulene 
settes på hjultrallen og 
”dockes” mot vaske-
maskinen. Maskinen 
håndterer hjulene inn/
ut og vasker kontinuerlig 
til og med sist hjulet på 
trallen. 

HEDSON GP 24
HJULVASKER

AQUANIFE Restomate 
Vannploleringsmaskin
Rengjør bremsedeler og 

urenheter ved hjelp av 
vann og chamberballs. 
Den er bra for miljøet 
(ingen kjemikalier eller 
støv), skånsom mot alle 

Pris fra kr. 79.900,-
Leasing fra kr. 1638,-
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Vi leverer komplette dekklinjer fra Ahcon!

WHEEL TROLLEY 

Pakkepris 6 stk pris kr. 1995,-

WHEEL TROLLEY EASY LIFT
Pris fra kr. 2.995,-
Leasing kr. 61,-

PCI 900 PUMPECOMPUTER
Helautomatisk med enkel og hurtig betjening.3 
programmer. Godkjent til nitrogen. 7 eller 12 bar. 
Pris fra kr. 6.900,- Leasing kr. 141,-

Pris fra kr. 45.900,- 
Leasing kr. 941,-
Pris fra kr. 43.900,- 
Leasing kr. 900,-

Avbildet 
modell IT1000

WHEEL TROLLEY EXTENDED

ER
g j ghurtig betjening.3 

gen. 7 eller 12 bar. 
r. 141,-

En komplett pumpestasjon 
til sikker pumping av hjul. 
Rullebord på hver side 
(som på bildet) mot 
tillegg i prisen.
Pris fra kr. 24.900,-
Leasing kr. 510,-

og gearoljeskifte 
av semiautomatisk 
og helautomatiske 
girkasser. Leveres 

adaptere for de 

Spør oss om tilbud 
på opplæring!

ATF PT52050
GEARKASSE-FLUSHER

Pris fra kr. 44.900,-
Leasing fra kr. 920,-

Væskekjølt induksjons-
varmer tilpasset bruk 
på verksted. Nyeste 
teknologi innen 
induktiv varme. 3.7Kw. 

eller 16Kw.

TOP AUTO 
Fire 2401

Pris fra kr. 28.900,-
Leasing fra kr. 592,-

CORGHI WED 850 
DEKKVASKER

Lavtrykk og granulat 
for optimalt 

vaskeprogrammer, 
tørk med trykkluft.

ED 850 
ER

ranulat 

mmer, 
kluft.

Pris fra kr. 92.000,-
Leasing fra kr. 1886,- 19



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

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 

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 verk-
stedutstyr. Dura er levert over hele verden - også 
i mange norske verksteder.

SKREDDERSYDD 
VERKSTED LØSNING
FOR DITT VERKSTED

VERKSTEDINNREDNINGER

Spør oss om en skreddersydd løsning for 
ditt verksted - stort eller lite, vi tegner et forslag



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
- Vi tegner ditt verksted!

Ta kontakt for nærmere priser på 
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søyle. Totalt 30 tonn. Kan 
bygges ut til 6 søyler - 

og integrert palleløftersystem 
på hver søyle. Elektronisk 
likestyring og overvåking 

støysvak. Ekstra-utstyr: travers 

-

kan fås som wireless.

MOBILE 75 H og H WB

CORGHI elektrohydraulisk 
sakseløfter for nedfelling eller 
på gulv. Leveres med eller uten 
integrert frihjulsløfter. Kan leveres 
med slitasjetester. Kan leveres 
i spesialutgave til campingbil. 

meter. Byggehøyde  på gulv 21 

SLITASJETESTER - 
CROSS CHECK TRUCK

AUTOPSTENHOJ MAXI 
PROGRAMMET

løftekapasitet. Maxi 100 (10T) 
Elektrohydraulisk 

kjørebaner. Maxi 160 & 200 
(16 og 20T) Elektromekaniske 

(Totalt 10m). Tilgengelig med lys, 
traversjekk og tredje kjørebane.

BOSCH KTS 900 TRUCK
KTS Truck pris fra kr. 29.990,- 
Leasing fra kr. 615,-

Med KTS truck-modulen kan du utføre diagnostikk på nyttekjøretøy via ESI[tronic] Truck programvaren fra Bosch, 
Bosch DCU 220 brukes som bærbar PC eller Tablet-PC. 11,6” skjerm, kan brukes i sterkt sollys (800Nits).

• Universal adapter sett • DVD drive  • Bluetooth USB adapter

HEAVY DUTY



HD 1800  HYDRUS
Automatisk dekkomlegger
fra lastebil til de virkelige 
stor dekkene. Solid 

tidsbesparene 
bevegelsesmønster.
Max hjuldiameter 118” 
(3000 mm). 
Maks hjulvekt 3000 kg.

HD 800A

Automatisk, 
elektrohydraulisk dekkomlegger 
for last og buss. Hydraulisk løft og rotasjon av beadløsner. 

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

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

Pris fra kr. 79.750,-
Leasing fra kr. 1635,-

Pris fra kr. 46.750,-
Leasing fra kr. 958,-

Pris fra kr. 141.190,-
Leasing fra kr. 2894,-

Pris fra kr. 317.625,-
Leasing fra kr. 6510,-

S
gger
ge 

.

5,-
0,-

PREFABRIKERT INSPEKSJONSGRAV
KAN INTEGRERE: 
• BREMSEPRØVER • SLITASJETESTER 
• OLJESYSTEM   • TRYKKLUFT 
• LYS/STRØM   • VENTILASJON

TESTMASTER RULLEBREMSEPRØVER 
TUNG BIL 

Leveres med varmgalvanisert 
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.

REMSEPRØVER 

Nettbrett med kontroll 
og resultatlesing av 

alle relevante verdier

l
v 
r

MACRO
Stenhøj Macro LH Lufthydraulisk gravjekk med 

kan kjøres individuelt Hurtig heving frem til 
belastning. Passer til alle graver.



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. STAVANGER

avd. OSLO

SALG / SERVICE

Kontakt: Frode Vangen 
E-post: frode@verkstedservice.no

Trøndelag

SALG / SERVICE

Kontakt: Tor Even Bustnes
E-post: vis@visas.no

SALG 

Kontakt Bergen: Svein Breivik

Kontakt Ålesund: Einar Steinshamn

Kontakt Stavanger: Einar Madsen

Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane,
Rogaland, Møre og Romsdal

SALG / SERVICE

Tlf: 77 01 87 00 Fax: 77 01 87 01
Kontakt: Stig Kvanli
E-post: stig@bilutstyrnor.no

Nordland, Troms og Finnmark

SALG / SERVICE

Kontakt: Jan Pedersen E-post: salg@agdersupply.no

SALG
Bølerveien 38, 2016 Frogner

SERVICE
Årlig kontroll, akkrediterte kalibreringer og 
monteringer. Tlf: 63 87 77 99
E-post: info@jbmaskin.no

-

LANDSDEKKENDE SERVICETEAM

• Teknisk salg 

• Prosjektering 

VERKSTEDPLAN OG PROSJEKTERING
VI UTFØRER SERVICE OG AKKREDITERT 

KALIBRERING PÅ ALLE 
FABRIKATER OG MODELLER!

TA KONTAKT FOR ET SERVICETILBUD PÅ DITT VERKSTEDUTSTYR!

KONTAKTPERSONER SALG VERKSTEDUTSTYR
Nord-Norge

Midt-Norge

Vestlandet

Rogaland

Østlandet

Olje/prosjektering

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

• PROSJEKTERING 


