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Voorwoord directie

In deze Truck & Bus Monitor 2015 / 2016 presenteren wij u graag een aantal slimme oplossingen voor 
de werkplaats. Zo vindt u o.a. de nieuwste Stertil-Koni DIAMONDLIFT®, het zware stempelhefsysteem 
met complete cassette of los inbouwframe: een slim ontwerp in de bekende Stertil-Koni topkwaliteit. 
De zware remmentestbanken en spelingsdetectoren van AHS Prüftechnik bieden Duitse topkwaliteit 
voor een concurrerende prijs. Met een heffend rollenpaar, aslastsimulatie en een zeer uitgebreid software 
pakket levert Stokvis de totale oplossing - niet voor niets test de TüV in haar eigen Duitse teststations met 
remmentestbanken van AHS Prüftechnik.

Stokvis Equipment is exclusief distributeur van Hofmann en Butler wielservice apparatuur (vast en mobiel) 
en Robinair airco service units, de best verkochte en meest gehomologeerde airco service apparatuur  
van Europa. Met hefbruggen van Stertil-Koni, Stenhøj en Omer, truckdiagnose van Delphi, zware brug- en 
putkriks van AC Hydraulic, assteunen van Stertil-Koni en emissietestapparatuur van OTC wordt het pakket 
gecompleteerd.

Stertil-Koni
Of het nu gaat om een 35 tons SKYLIFT in gegalvaniseerde washbay uitvoering of een 5,5 tons 
tweekolommer met Extended Flex Arms voor het oppakken van een verlengde bestelbus, het Stertil-Koni 
programma biedt zeer uitgebreide mogelijkheden. Nieuw is de zogenaamde ebright bediening voor 
mobiele hefkolommen, waarbij op een 7” touchscreen functies en gegevens in beeld worden gebracht. 
Hefkolommen van Stertil-Koni zijn leverbaar met hefvermogens van 6,5 t/m 17,5 ton per kolom en worden 
ingezet in vele truck, trailer, bus, agri en rail werkplaatsen.

Service
In nauwe samenwerking met Stokvis Service worden alle producten vakkundig geïnstalleerd, tegen 
gunstige tarieven onderhouden en snel gerepareerd wanneer dat een keer nodig mocht zijn. Met een 
landelijk netwerk van ruim 60 service monteurs is Stokvis één van de grootste aanbieders van een compleet 
equipment pakket. Van advies tot plaatsing en jarenlang zorgeloos onderhoud, alles onder één dak.

Referenties
Stokvis Equipment en Stokvis Service zijn een begrip in de werkplaats. Als partner zoeken wij graag samen 
met u naar de best mogelijke en meest gunstige oplossing specifiek voor UW werkplaats. De groei die 
wij doormaken bewijst dat we hiermee op de juiste weg zijn. Op de pagina hiernaast vindt u een aantal 
voorbeeld referenties in het Heavy Duty segment, wij vertellen u er graag meer over.

Totaalinrichting
Vanaf april 2012 is Stokvis Equipment een succesvolle samenwerking gestart met Hamer Apeldoorn voor 
de totaalinrichting van werkplaatsen. Hamer levert een breed dienstenpakket inclusief o.a. diverse olie- en 
vetapparatuur, persluchtinstallaties, uitlaatgasafzuiging en prefab werk- en inspectieputten. Hamer en 
Stokvis hebben in de afgelopen jaren al tientallen werkplaatsen samen ingericht en spreken dezelfde taal: 
die van u als onze klant.

Laat u gerust eens vrijblijvend informeren door één van onze medewerkers, wij zijn u graag van dienst met 
een passende oplossing voor uw werkplaats.

Arian van den Berg
Directeur

Enkele van onze referenties

®
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Stertil-Koni DIAMONDLIFT
Stempelhefbrug met een hefvermogen van 15.000 kg per cilinder

Veiligheid:
• De cilinders hebben een 

onafhankelijk mechanisch 
vergrendel profiel welke al 
vanaf vloer niveau actief is. 

• Elektronische synchronisa-
tie tussen de cilinders.

Bijzondere kenmerken:
• De zeer betrouwbare 

hydraulische motor 
verplaatst cilinder(s) 
over een omgekeerd 
tandheugelsysteem.

• Door de speciale vorm 
van het aluminium 
afdeksysteem wordt vuil 
naar buiten gedreven en 
kan dit niet in de cassette 
terechtkomen.

• Automatisch wielbasis 
positioneersysteem 
leverbaar.

• Leverbaar met een 
modulair samen te stellen 
instortframe of cassette 
voorzien van een zeer 
sterke Diamond Guard 
Coating. Hierdoor is 
deze beschermd tegen 
vervorming, trillingen, 
schuring, impact 
door stoten en tegen 
oliën, zuren, alkaliën.

• In ruststand volledig  
vlakke vloer. 

Specificaties:
• Hefcapaciteit: 15.000 kg  

per cilinder
• Hefhoogte: 1.854 mm
• Hogedruk telescopische 

cilinder, power up en 
power down

• Verrijdbare stempel 
standaard leverbaar met 
bereik van 300, 400 of  
520 cm

• Aandrijving van verrijdbare 
cilinder(s) via zeer betrouw-
bare hydraulische motor 
over een omgekeerd 
tandheugelsysteem

• 2 delige cassette waarvan 
het topdeel gegalvani- 
seerd is

• Uniek aluminium afdek-
systeem van de cassette 
met verrijdbare stempel. 
Sterkste systeem in de 
markt (met aslast van 
meer dan 12.000 kg 
overrijdbaar)

• Automatisch wielbasis 
positioneersysteem 
leverbaar

NIEUW

Cassette uitvoering

Frame uitvoering

“ De DIAMONDLIFT wordt geleverd met een inbouw-frame 

voor betonnen putconstructies voor zowel de vaste als de 

verrijdbare cilinder. Het gehele frame is thermisch verzinkt, 

waardoor een goede hechting met het beton 

en een goede corrosiebescherming  

worden gewaarborgd.  

De verschuifbare stalen segment  

afdekkingen kunnen worden  

belast tot 6.000 kg en zelfs  

tot een puntbelasting van  

3.400 kg. Optioneel leverbaar  

met innovatief aluminium  

rolafdeksysteem.”

stokvis-equipment.nl



De revolutionaire ECOLIFT 
is een verzonken stempel 
schaarhefbrug en uniek op de 
Nederlandse markt. Deze hef-
brug heeft de voordelen van 
een inbouw stempelhefbrug 
maar met veel lagere inbouw-
kosten. Het hele systeem 
wordt ingebouwd in een bak 
van nog geen meter diep.

Specificaties:
• Hefvermogen:
 27.000 - 45.000 kg
• Hefhoogte: 1.780 mm
• Bereik (travel range):  
 304/395/517 cm
• Inbouwdiepte:
 slechts 870 mm

“ Het unieke schaarhefsysteem 

is niet alleen een bijzonder 

veilige manier van heffen, maar 

biedt ook de oplossing voor 

ruimtes waarbij de schaar in 

zijn laagste positie volledig in 

de grond verzonken moet zijn ”

De ECOLIFT kan met 2 of 3 
schaarelementen worden 
geleverd waarbij altijd
1 schaar op een vast punt 
gemonteerd is.

Wanneer de brug niet gebruikt 
wordt beschikt u over een  
volledig vlakke werkvloer, het 
vaste schaarelement kan zelfs 
200 mm onder het vloeropper-
vlak zakken.

Stertil-Koni ECOLIFT
Hydraulisch inbouw schaarhefsysteem 
met flexibele opstelling
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Stertil-Koni SKYLIFT
Kolomvrije hefbrug met rijbanen met 
hefvermogens van 20 t/m 35 ton,
inbouw of opbouw

“ De SKYLIFT is de perfecte oplossing voor de werkplaats 

waar alle ruimte efficiënt moet worden ingevuld en/of waar 

extra lange combinaties geheven moeten worden ”

stokvis-equipment.nl

De SKYLIFT is plaatsbe-
sparend en biedt een enorme 
vrije werkruimte onder de 
rijbanen. De vier hefpoten 
werken elk afzonderlijk van 
elkaar zonder dwarsverbin-
ding waardoor de vloer 
volledig vrij beschikbaar is 
wanneer de brug in hefstand 
staat. 

Het is mogelijk twee  
SKYLIFTS in het verlengde 
van elkaar te plaatsen en te 
synchroniseren waardoor 
combinaties tot een lengte 
van 30 meter (!) mogelijk zijn.

Specificaties:
• Hefvermogen:
 20.000 t/m 35.000 kg
• Rijbaanlengte: 
 7.000 mm t/m 14.500 mm
• Hefhoogte: 1.750 mm
• Oprijdhoogte: 350 mm
• Heftijd: 90 sec

Leverbare opties:
• Persluchtaansluitingen
• Dubbele daalsnelheid
• Afstandsbediening
• LED-verlichting
• Modulaire oprijplateaus
• Anti-slip profielplaten

De SKYLIFT is tevens lever-
baar in een volledig verzinkte 
wasstraatuitvoering.
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Het Nederlandse Stertil-Koni 
is niet voor niets wereldwijd 
marktleider op het gebied van 
mobiele hefkolommen. Veilig 
en ergonomisch werken, 
eenvoudig in gebruik en de 
enorme betrouwbaarheid van 
Stertil-Koni zijn hiervoor de 
belangrijkste kenmerken.

De Stertil-Koni hefkolommen 
zijn leverbaar met hefvermo-
gens van 6.500 - 17.500 kg 
per kolom en leverbaar in  
verschillende uitvoeringen 
voor een breed aantal  
toepassingen in de truck, 
bus, rail en agri sectoren.

• Superior
 Bediening vanaf elke kolom 

mogelijk.
 Set uitbreidbaar tot maxi-

maal 28 hefkolommen.
 2 daalsnelheden.
 Losse kabels met 2 stekkers.

• Wireless
 Draadloze communicatie  

tussen de kolommen.
 Bediening vanaf elke 

hefkolom mogelijk. 
Set uitbreidbaar tot maxi-
maal 32 kolommen. 
Flexibel op te stellen, geen 
vaste locatie nodig. 
2 daalsnelheden.

Stertil-Koni mobiele hefkolommen 
Mobiele hefkolommen met hefvermogens van 
6.500 - 17.500 kg per kolom
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Mobiele hefkolom
U wilt optimale flexibiliteit 
en maximale productiviteit? 
Beide zijn op unieke 
wijze gecombineerd in 
de draadloze mobiele 
hefkolommen van Stertil-
Koni. De complete set is snel 
en eenvoudig te positioneren 
voor gebruik.
Stertil-Koni biedt u de 
meest uitgebreide keuze 
op het gebied van mobiele 
hefkolommen.

Verstelbare opneem-
vorken
De ST 1085 hefkolommen 
hebben een vorklengte van 
350 mm en zijn dus uitstek-
end geschikt voor het veilig 
opnemen van voertuigen met 
‘super single’ banden. De 
vorklengte van de ST 1100 
hefkolommen is 300 mm.

Eenvoudig verplaatsbaar
Mobiele hefkolommen zijn 
bij Stertil-Koni ook echt 
‘mobiel’. Dankzij de kunststof 
wielen en een hydraulisch 
pallettruckmechanisme in 
combinatie met een gepa-
tenteerde gasvering is de 
kolom gemakkelijk door een 
persoon te verplaatsen en 
is tevens de best mogelijke 
beveiliging tegen over-
belasting ingebouwd.

ebright bediening
Draadloze Stertil-Koni hefkolommen zijn 
nu voorzien van een 7’’ touchscreen 
en nieuwe uitgebreide software met 
zeer veel mogelijkheden. Hiermee zijn 
Stertil-Koni hefkolommen klaar voor de 
toekomst.  

“ Tijdelijk behoefte aan 

een extra werkplek? 

 U kunt bij Stokvis 

ook een set mobiele 

hefkolommen huren.

 Vraag vrijblijvend naar 

onze verhuurtarieven 

 en -mogelijkheden”

NIEUW



“ De ST 4175 en ST 4250 hebben een unieke constructie zonder dwarsbalk.

Hierdoor is er optimale bewegingsvrijheid voor bijvoorbeeld assteunen of 

versnellingsbakkrik ”

ST 4120

ST 4175

Stertil-Koni ST 4120 / ST 4175 / ST 4250
Hydraulische hefbrug, 12.000 kg, 17.500 kg of 25.000 kg hefvermogen

• Hefvermogen: 3.200 kg

€ 2.950,-

* Incl. set draagarmen, 
spiraalluchtleidingset, 
luchtbehandelingsset 
en montage (bij 
aanschaf van een 
nieuwe hefbrug)

AC SD32 PHL
Pneumatisch- 
hydraulische brugkrik

De rijbanen hebben een
breedte van 630 mm en
zijn volledig vlak, waardoor
de hefbrug en het voertuig
optimaal toegankelijk zijn.

Specificaties:
• Hefvermogen: 5.500 kg
• Hefhoogte: 2.030 mm
• Oprijdhoogte: 160 mm
• Hefsnelheid: 31 sec
• Rijbaanlengte: 5.125 mm

Ook verkrijgbaar met:
• Rijbaanlengte 5.725 of
 6.225 mm 
• Doorrijdbreedte 3.300 mm
• Hefvermogen 7.000 kg

Stertil-Koni ST 4055 / ST 4070
Hydraulische hefbrug, 5.500 kg / 7.000 kg hefvermogen

vanaf

€ 10.750,-

De OMER KAR 60 is een 
hydraulische hefbrug met  
een hefvermogen van  
6.000 kg en een oprijd-
hoogte van 290 mm. 
Door de slimme constructie 
is er optimale vrijheid onder 
de hefbrug die ook vanaf de 
zijkanten toegankelijk is.
De KAR serie is leverbaar met 
of zonder geïntegreerd wielvrij 
hefsysteem, in standaard of 
uitlijn uitvoering, als opbouw- 
of inbouw versie.

Specificaties:
• Hefvermogen: 6.000 kg
• Heftafel: max. 4.000 kg
• Hefsnelheid: 70 sec
• Hefhoogte: 2.050 mm
• Rijbaanlengte: 5.600 mm

Omer KAR 60
Hydraulische hefbrug, 6.000 kg 
hefvermogen 

vanaf

€ 21.950,-

Afgebeeld is de KAR60 CT/LT, met 
wielvrijhefsysteem, schuifplaten en 
uitsparingen t.b.v. draaiplaten.

Optie verlichtingsset € 825,-

ST 4120
De breedte tussen de rijbanen 
is variabel van minimaal 800 
mm  t/m maximaal 1.650 mm.

ST 4175 / ST 4250
Een belangrijk en uniek 
kenmerk van deze hefbruggen 
is het ontbreken van dwars-
balken tussen de rijbanen.  
Dit geeft maximaal toegang 
voor de monteur en bijvoor-
beeld de assteunen of 
versnellingsbakkrik.

Specificaties:
• Hefvermogen:
 12 / 17.5 / 25 t
• Rijbaanlengte: 6.470 mm
 t/m 8.270 mm. (ST 4120)
• Rijbaanlengte: 6.200 mm
 t/m 11.700 mm
 (ST 4175 / ST 4250)
• Hefhoogte: 1.880 mm
• Oprijdhoogte: 240 mm
• Hefsnelheid: 90 sec

Zonder dwarsbalken 
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Stertil-Koni FREEDOMLIFT
Hydraulische hefbrug, 5.500, 7.000 of 9.000 kg hefvermogen

De nieuwe FREEDOMLIFT is
uitgevoerd met ‘Smooth lifting/
lowering’ synchronisatie 
door speciale hydraulische 
kleppen. Deze hefbruggen 
worden gekenmerkt door 
het symmetrische ontwerp 
ten gunste van de werk- en 
bewegingsruimte in de 
werkplaats. De leidingen 
kunnen op verzoek ook in de 
vloer worden verwerkt.

Specificaties:
SK 2055-33
(dubbel telescoop armen)
• Hefvermogen: 5.500 kg
• Hefhoogte: 2.040 mm
• Min. opname hoogte: 
 140 mm
• Min. armlengte: 895 mm
• Max. armlengte: 1.840 mm
• Hef/daalsnelheid: 39 sec.
• Motor: 4 kW

Verschil SK 2055 EFA
(Extended Fix Arms)
• Min. armlengte: 495 mm
• Max. armlengte: 1.430 mm

SK 2070
• Hefvermogen: 7.000 kg
• Hefhoogte: 1.980 mm
• Min. opname hoogte: 
 129 mm
• Min. armlengte: 970 mm 
• Max. armlengte: 1.940 mm
• Hef/daalsnelheid: 58 sec.
• Motor: 4 kW

Verschil SK 2090
• Hefvermogen: 9.000 kg

vanaf

€ 9.995,-

vanaf

€ 3.495,-
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De brugkriks hebben een 
doeltreffend eenvoudig 
en modern ontwerp met 
het bedieningspaneel op 
de juiste ergonomische 
werkhoogte.
De hoogte van het 
hefzadel in ruststand, ten 
opzichte van de rijbaan 
van de hefbrug, kan naar 
wens worden geprodu-
ceerd.

Specificaties:
• Hefvermogen:
 6 / 12 /16 / 20 t
• Slaglengte: 200 mm
• Breedte: 590-1.150 mm
• Hefpunten (afstand):
 200-710 mm

AC Hydraulic FL60/120/160/200-2 incl. wielenset
Hydraulische brugkriks met dubbele hefcilinder

Stertil-Koni Assteunen 8.000 en 12.000 kg capaciteit

JS-M8

€ 265,-
JS-M12

€ 295,-

JS-H8

€ 395,-
JS-H12

€ 465,-

JS-L12

€ 119,-

Specificaties:
Model: JS-L12 
• Capaciteit: 12 t
• Hoogte: 355 mm min - 
 550 mm max.
• Gewicht: 18,5 kg per stuk

Modellen: JS-M8 & JS-M12 
• Capaciteit: 8.200 kg
 & 12.000 kg
• Hoogte: 765 mm min - 
 1.290 mm max
• Gewicht: 37,5 kg,
 46 kg per stuk 

Modellen: JS-H8 & JS-H12
• Hoogte: 1.270 mm min -
 2.020 mm max
• Gewicht: 57 kg,
 72 kg per stuk



AC Hydraulic GD100/GD150/GD200/-1 incl. wielenset
Hydraulische putkrik uitgevoerd met  
een enkele, lange slag hefcilinder

AC Hydraulic GGD150U 
Vloerverrijdbare putkrik 15-tons, met 
telescopische hefcilinder

AC Hydraulic Luchthydraulische Rolkrik 50-2
2-traps luchthydraulische rolkrik voor grote bussen en vrachtwagens.

Hydraulische putkrik met 
enkele hefcylinder. Door het 
doeltreffend eenvoudig en 
modern ontwerp bevindt 
het bedieningspaneel zich 
op de juiste, ergonomisch 
verantwoorde werkhoogte. 
De GD-serie putkrik, 
leverbaar in en 10-tons, 15-
tons of 20-tons uitvoering, 
kan eveneens besteld worden 
in een 2-cilinder uitvoering 
voor extra stabiliteit.

Specificaties:
• Hefvermogen: 10 / 15 / 20 t
• Slaglengte: 800 mm
 (1 cilinder)
• Min. hoogte: 1.020 mm
• Max. hoogte: 1.820 mm

De GGD150U vloerverrijdbare 
putkrik van AC is voorzien 
van een snel bewegend en 
nauwkeurig lucht-hydraulisch 
systeem. 
Door de verplaatsbare hef-
cilinder is heeft deze putkrik 
een groot bereik onder het 
voertuig. Dit betekent ook 
meer bewegingsvrijheid voor 
de monteur.
De veerspanning van de 
wielondersteuning, voorkomt 
onbedoeld bewegen bij het 
heffen van meer dan 800 kg.

Specificaties:
• Hefvermogen: 15 ton 
• Slaglengte: 1.285 mm 
• Minimale hoogte: 921 mm
• Maximale hoogte: 2.206 mm 
• Diameter, cilinder: Ø60 mm 
• Bedrijfsdruk: 8-12 bar 
• Min. luchtverbruik: 350 l/min 
• Gewicht: 250 kg

Ontwikkeld voor zwaar, 
intensief en professioneel 
gebruik.
Hardverchroomde zuiger-
stang voor lange levensduur.
Geïntegreerde veiligheidsklep 
ter bescherming tegen over-
belasting.
Dodemansknop voor 
optimale veiligheid bij 
bediening

Specificaties:
• Hefvermogen: 50/25 t
• Min. Hoogte: 221 mm
• Max. hoogte: 338/447 mm
• Min. Luchtverbruik: 
 350 l/min
• Gewicht: 80 kg
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vanaf

€ 3.595,-
vanaf

€ 4.495,-

vanaf

€ 4.995,-
AC 50-2

€ 1.855,-

stokvis-equipment.nl15

Dubbelwerkende, zijwaarts 
verplaatsbare cilinder.
Geïntegreerde manometer.
Compleet gelast breed 
frame en perstafel voor grote 
flexibiliteit.
Ketting voor het omhoog/
omlaag brengen van de 
perstafel met de perscilinder.
Afneembare persschoen voor 
het monteren van diverse 
persdoorns.

Specificaties:
• 2-traps cilinder
• Perssnelheid: 10,0 mm/s
• Persvermogen: 60 t
• Slaglengte: 300 mm

AC Hydraulic 
Werkplaatspersen
Elektrisch bediende, 
hydraulische persen voor 
vrachtwagenwerkplaatsen
en zware industrie.
Leverbaar in 40, 60 of 100 ton 
persvermogen.
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Aslast simulatie AHS Prüftechnik
Varioflex TEC / Easy

De AHS Varioflex is de
professionele remmentest-
bank voor bedrijfswagens, 
opleggers, bussen, 
personenwagens en 
bestelwagens. 
De Varioflex is leverbaar
met verschillende rollensets 
zodat de meest ideale
situatie voor elk gebruik
kan worden samengesteld.

Specificaties:
• Maximale aslast: 
 16.000 kg
• Roldiameter: 260 mm
• Testsnelheid: 2,3 km/uur
• Motorvermogen: 2x11 kW
• Elektrische aansluiting: 
 400 V/ 63 A
• Motorvermogen Easy:  
 2x 10 kW

AHS Varioflex TEC 

remmenbanken 

zijn ook leverbaar 

met een heffend 

rollenpaar, hiermee 

kunt u eenvoudig 

de aslast verhogen.

De simulator bestaat uit een 
hydraulische pomp unit met 
een regeleenheid voor het 
instellen van de toegevoegde 
extra last voor een goede 
meting van de remvertraging. 
De 2 trekcilinders worden op 
wens gebouwd en kunnen 
eventueel worden weg gewerkt 
onder de remmenbank of op 
de door u gewenste locatie. De 
gezamenlijke trekkracht van de 
2 cilinders bedraagt meer dan 
7.000 kg welke af is te lezen 
op de regeleenheid. De aslast 
simulatie is zo ontworpen dat 
de ingestelde toegevoegde 
druk continu blijft tijdens de 
remproef. 
Dit voorkomt dat er een 
overbelasting ontstaat op het 
rollenpaar en waarborgt een 
veilig gebruik van de aslast 
simulatie. De aslast simulatie 
is geschikt voor op en inbouw 
remmenbanken.

Specificaties:
• Trekkracht: 7.000 kg
• Druk: 180 bar
• Vermogen: 3 kw
• Voeding: 400 v / 16 amp.

Varioflex 
TEC Screen

Ook leverbaar 

in afwijkende 

maatvoering 

voor bestaande 

situaties
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Everquip stalen prefab putten

Hamer levert stalen prefab 
putten en begeleidt de
installatie bij transport-
bedrijven, eigen vervoers-
bedrijven, autodealerbedrijven, 
gemeentes en overheids-
bedrijven (politie, leger,
luchtmacht etc).

Voordelen prefabput:
• Toepasbaar in bestaande 

en nieuwbouw werk-
plaatsen.

• Elke put wordt naar uw 
wens op maat ontworpen 
en gefabriceerd.

• Gegarandeerd 10 jaar 
vloeistofdichtheid,

• Standaard voorzien van 
explosieveilige verlichtings-
armaturen 

• Keuzemogelijkheid uit 
geïntegreerde trap en/of 
ladder.

• Keuzemogelijkheid voor 
sparing aan de zijkant van 
de put.

• Keuzemogelijkheid 
remmenbank geïntegreerd 
in de put.

• Compleet te voorzien van 
geïntegreerd leidingwerk 
t.b.v. olie, afgewerkte 
olie, perslucht, vet en 
uitlaatgasafzuiging

• Voorzien van voorbereiding 
voor een randverrijdbare 
putkrik.

• Besparing van weken in uw 
bouwproces. 

• Ontwerp, installatie en 
service door één bedrijf.

• Groot aantal referenties in 
Nederland en Engeland.

Daarnaast levert Hamer 
een compleet pakket voor 
werkplaatsinrichtingen. 
Voor aftersales en service 
beschikt Hamer over een 
eigen onderhoudsdienst 
gevestigd in: Apeldoorn, 
Assen, Rosmalen, Dordrecht 
en Zwijndrecht (B)

AHS hydraulische spelingsdetector

Speling en slijtage in de wielgeleidingselementen verhoogt het risico op ongevallen aanzienlijk.
Een regelmatige, grondige controle met een spelingsdetector is daarom zeer belangrijk.
Met de AHS GST 1501 kan men niet alleen de traditionele bewegingen van links naar rechts of van binnen naar 
buiten simuleren, maar ook roterende bewegingen. Daardoor wordt getest in een cirkelvormige baan. Door 
middel van de draadloze afstandsbediening kunnen alle mogelijke bewegingen worden aangestuurd. De test 
wordt geactiveerd door het indrukken van een toets,  terug in de ruststand van de platen op de eerste positie is 
vervolgens automatisch. Uiteraard kunnen beide platen tegelijk maar ook afzonderlijk bewegen.

Ontworpen om snel de 
wielophanging en stuurdelen 
te kunnen controleren. 
Het laat snel mogelijke 
defecten en/of slijtage in de 
wielgeleidingsdelen zien.  
De spelingdetector bestaat 
uit een hydraulische besturing 
met afstandsbediening en 
twee bewegende platen.  
Elke plaat wordt bediend 
door twee hydraulische 
cilinders en is thermisch 
verzinkt. 

Specificaties:
• Maximale aslast:  
 16.000 kg
• Maximale wielbelasting:
 8.000 kg
• Maximale kracht: 20 kN
• Vermogen: 3 kW
• Werkdruk: 160 bar
• Afmeting testplaat:
 500 x 500 x 125 mm
• Afmeting bedieningsunit:
 300 x 300 x 150 mm
• Voeding: 400V / 16A

APK Richtlijn



Butler Navigator 11N
Bandenwisselapparaat voor banden tot 26”

Butler Librak 240 HTLCD
Balanceerapparaat voor banden tot 30’’

De Navigator 11N kenmerkt 
zich door de logische 
bediening van de functies.
Het apparaat is geschikt voor 
truck- en busbanden, super 
singles, lockring velgen en 
agribanden.

Specificaties:
• Velgdiameter : 12”-26” 
• Max. wielbreedte: 850 mm 
• Max. wieldiameter:
 1.480 mm 
• Center hole max: 675 mm 
• Center hole min.: 110 mm
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Een uitgebreid apparaat met 
eenvoudige bediening,
onder andere voorzien van 
Stop on Top waardoor het 
wiel op de juiste positie stopt, 
Airlock welke het wiel op de 
juiste positie vastzet en zelf-
calibratie.

Specificaties:
• Meetsnelheid: 80 rpm
 (LKW) / 100 rpm (PKW) 
• Velgbreedte: 1,5” - 22” 
• Velgdiameter: 10” - 30” 

• Max. wielgewicht: 200 kg 

stokvis-equipment.nl21

De Butler Navigator 26 HW.T  
is een bandenwisselapparaat 
voor montage in een 
servicewagen. Elektrisch-
hydraulisch inklapbaar.
Standaard voorzien van:
- Standby-functie, welke
 het apparaat automatisch
 uitschakeld als deze langer
 dan 5 sec. stil staat.
- Voorzien van een draai-
 snelheid van 8 rpm
 Minimum clamping:  
 Ø 90 mm.
- Draadloze bedieningsunit.

Specificaties:
• Velgdiameter: 10”-27”
• Max. wielbreedte: 950 mm
• Max. wieldiameter:  
 1.350 mm
• Kracht hieldrukker: 1.600 kg
• Max. wielgewicht: 1.200 kg
• Draaisnelheid: 8 rpm

De Butler GI Box, is een 
bandenkooi met speciale 
metalen ‘bar’-layout. Bij 
een klapband zal de wand 
van de bandenkooi de 
klap absorberen en het 
rondvliegend materiaal in de 
kooi houden, wat het risico  
op lichaamlijk letsel aanzienlijk 
zal verminderen.

Butler Navigator 26 HW.T
Bandenwisselapparaat voor service onderweg

Bandenkooi

Mobiele 
bandenservice

Voor de GI Box bandenkooi 
zijn de volgende accessoires 
beschikbaar:
- GI Box A1, bandenpomp
 met deurschakelaar.
- GI Box A2, elektrisch
 instelbare bandenpomp
 met deurschakelaar.

Inclusief wiellift

Inclusief truck opspanset

vanaf

€ 1.650,-
Exclusief pomp

vanaf

€ 7.250,-

vanaf

€ 5.295,-



AC695PRO
Volautomatisch airco service station  
voor het koudemiddel R-134a

vanaf

€ 3.150,-

Prijs excl. plaatsing/instructie 

OTC Stargas 495 Roetmeter
Incl. uitleesunit 898 Light

vanaf

€ 3.250,-
Optioneel verkrijgbaar zijn een trolley en 

een draadloos infrarood toetsenbord
Ook leverbaar als combitester, 
excl. 0-emissiekast van € 6.250,- voor € 5.250,-

De AC695PRO is zeer ge-
bruiksvriendelijk door het 
minimale aantal handelingen, 
zo verloopt de terugwinning 
van bestaand koudemiddel, 
recycling en het vulproces 
volledig automatisch maar 
kan het ook handmatig 
worden uitgevoerd. De geïn-
tegreerde voertuig database 
geeft de exacte hoeveel-
heden aan, de krachtige 
2-fase vacuüm-pomp zorgt 
voor snel en effectief leeg-
halen van het systeem. 

Specificaties:
• Data-overdracht met
 elektronische Smart Key
• Capaciteit interne tank
 20 kg.
• Vacuümpomp 170 ltr/min.
• Slanglengte 244 cm
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De OTC Stargas 495 roetmeter 
dient gecombineerd te worden 
met Stargas 898 uitleeskast of 
de Stargas 898 meergastester.

De Stargas 495 roetmeter 
kan de volgende metingen 
uitvoeren:
• Opaciteit (uitgedrukt in
 percentages en K m-1)
• Toerental van de motor
• Temperatuur van de motor
• Temperatuur van de rook
• Wijzigingen in de druk
 binnen de meetkamer
 (van de meetcel)

Delphi Truck Diagnose

DS150E
diagnose vanaf uw eigen computer of laptop

Delphi DS350E

Delphi DS450E

Software + VCI 
leverbaar vanaf

€ 3.450,-
Incl. 1-jarige licentie

Delphi DS650E

DS150E
diagnose vanaf uw eigen 
computer of laptop
De Delphi DS150E software 
geeft monteurs vanaf de eigen 
computer of laptop toegang 
tot diagnose functies op 
OE-niveau. U sluit de VCI aan 
op de diagnose aansluiting 
in het voertuig en de VCI 
communiceert via Bluetooth 
met de DS-diagnose software 
die op uw eigen computer of 
laptop is geïnstalleerd.

Delphi DS350E
De Delphi DS350E is 
gebaseerd op een robuuste 
Convertibele PC die dezelfde 
mogelijkheden voor diverse 
merken en modellen als bij 
de dealer biedt. Deze laptop 
met draaibaar 10” scherm 
heeft een tablet modus en 
kan ook gebruikt worden 
als een normale laptop met 
toetsenbord, waarmee men 
onder meer naar technische 
gegevens kan zoeken.

Delphi DS450E
De Delphi DS450E biedt 
diagnose voor de belangrijkste 
elektronische systemen 
voor zowel de personen- als 
bedrijfswagens. Werkend 
op Windows 8 combineert 
deze tablet mobiliteit en 
connectiviteit. Met een 
groot 10.1 “ touchscreen en 
multitouch technologie, kunnen 
technici snel en accuraat 
werken.

Delphi DS650E
Delphi’s DS650E biedt 
uitgebreide diagnostische 
mogelijk-heden. De tablet 
wordt geleverd met een 
rubberen behuizing, 
geïntegreerde handgreep en 
Gorilla Glass om bescherming 
tegen stoten en vallen te 
bieden. Het ergonomische 
ontwerp is voorzien van een 
10,4 “ touchscreen en digitale 
pen input voor een groot 
gebruiksgemak.
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Ook leverbaar 

als R-1234YF


