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Andere tijden vragen soms ook om andere producten

“Stokvis staat voor premium kwaliteit en service, met bekende merken als  

Stertil-Koni, Stenhøj en Hofmann. Maar andere tijden vragen soms ook om andere 

producten, die bieden wij aan onder ons eigen Stokvis label Master®. Master staat 

garant voor de beste prijs / kwaliteit verhouding in de markt, maar dan wel met de 

service van Stokvis.” 

Arian van den Berg

Directeur

Wat is MASTER®?

• De beste prijs / kwaliteitsverhouding in de markt.
• Geselecteerd door de specialisten van Stokvis.
• Producten waar de Stokvis monteurs achter staan, beproefd in de praktijk.
• Producten veelal van de bekende A-merken, in een eigen Stokvis jasje.

Met Master koopt u Stokvis kwaliteit voor een scherpe prijs! Laat u eens vrijblijvend informeren door één 

van onze medewerkers, wij zijn u graag van dienst met de juiste oplossing voor uw werkplaats. 
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Door zijn grote opnamebereik
Is deze brug ook zeer geschikt 
voor lichte bedrijfsauto’s. 
Voorzien van de solide Stenhoj
kwaliteitsspindel.
Tevens standaard voorzien van:
- beveiliging tegen
 overbelasting
- automatisch armblokkeer-
 systeem
- automatische stop in de
 hoogste positie

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 3.000 kg
• Hefhoogte: 1.995 mm
• Opnamehoogte: 95 mm
• Hef/daaltijd: 45 sec

Stenhøj Maestro 2.30 F 
Mechanische hefbrug, 3.000 kg hefvermogen

Drempelvrije hydraulische 
2-koloms hefbrug met een 
hefvermogen van 3.200 kg, 
voorzien van asymmetrische 
opname armen welke aan de 
voorzijde 3 traps en aan de 
achterzijde 2 traps instelbaar 
zijn. De MasterLift Flex 32 is 
hierdoor uitermate geschikt 
voor het heffen van een breed 
scala aan personenwagens. 
Met een onderzwenk hoogte 
van maar 90mm. zijn ook 
voertuigen met een lage 
dorpel makkelijk op te 
nemen. 

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 3.200 kg
• Hefhoogte: 2.000 mm
• Opname hoogte: 90 mm
• Totale hoogte: 4.066 mm 
• Afstand tussen de 
 kolommen: 2.550 mm 

MasterLift Flex 32
Hydraulische hefbrug,
3.200 kg hefvermogen

€ 4.7b90,-

€ 3.750,-

€ 4.5b50,-

€ 3.850,-
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MasterLift Flex 42 Plus

Deze robuust gebouwde 
hydraulische 2-kolommer, 
heeft een hefvermogen van 
4.200 kg en is voorzien 
van symmetrische opname 
armen welke aan de voor en 
achterzijde 2-traps instelbaar 
zijn. De MasterLift Flex 42 
Plus is in de basis gebouwd 
voor het heffen van bedrijfs-
wagens, maar draait ook z’n 
hand niet om voor het heffen 
van kleine personenwagens.  

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 4.200 kg
• Hefhoogte: 2.005 mm
• Opname hoogte: 95 mm
• afmeting opname armen:
 min. 725 mm/max. 
 1.435 mm
• Totale hoogte: 4.065 mm 
• Afstand tussen de 
 kolommen: 2670 mm

Stertil-Koni SK 2030
Hydraulische hefbrug, 3.000 kg hefvermogen

Niet voor niets de best 
verkochte hydraulische 
2-koloms hefbrug op de 
Nederlandse markt. De 
dubbel telescopische 
opneemarmen in combinatie 
met de lage opneemhoogte 
van slechts 90 mm, maken 
de SK 2030 inzetbaar voor 
vele types voertuigen.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 3.000 kg
• Hefhoogte: 2.020 mm
• Opnamehoogte: 90 mm
• Heftijd: 25 sec

Meerprijs softdaalventiel € 240,-

€ 5.7b90,-

€ 4.895,-

€ 6.6b00,-

€ 5.595,-
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MasterLift Flex 50 Plus

Met een hefvermogen van 
maar liefst 5.000 kg is deze 
hydraulische 2-kolommer 
een echte krachtpatser. Door 
de symmetrische opname 
armen welke aan de voor en 
achterzijde 2-traps instelbaar 
zijn, heeft de MasterLift 
Flex 50 Plus een groot 
opnamebereik en kan deze 
brug voor bijna elke job
worden ingezet.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 5.000 kg
• Hefhoogte: 2.005 mm
• Opname hoogte: 
 95 mm. (max. 135 mm)
• Afmeting opname armen:
 min. 725 mm/max.
 1.435 mm
• Totale hoogte: 4.065 mm
• Afstand tussen de
 kolommen: 2.670 mm
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Stertil-Koni SK 2055 EFA
Hydraulische hefbrug, 5.500 kg hefvermogen

Deze nieuwste generatie 
FREEDOMLIFT is voorzien
van Extended Flex Arms 
(EFA), waarmee deze hefbrug
geschikt is voor het heffen van 
zowel personenwagens als 
langere bedrijfswagens op de
officieel gehomologeerde 
opnamepunten. Hierdoor 
biedt de FREEDOMLIFT 
maximale flexibiliteit.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 5.500 kg
• Hefhoogte: 2.040 mm
• Min. opnamehoogte: 
 140 mm
• Heftijd: 39 sec

Standaard voorzien van een 
softdaalventiel

€ 8.5b15,-

€ 7.225,-

€ 12.4b80,-

€ 10.600,-



Door zijn geringe afmetingen 
is de MasterLift Force 35 een 
zeer compacte 4 koloms 
hefbrug die in vrijwel iedere 
werkplaats past. De Force 
35 heeft een oprijhoogte van 
maar 15 cm, hierdoor kan er 
met een korte oprijdklep toch 
een laag voertuig opgereden 
worden.    

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 3.500 kg
• Hefhoogte: 1.905 mm
• Oprijdhoogte: 150 mm
• Rijbaan lengte: 4.300 mm
• Rijbaan breedte: 400 mm
• Totale breedte: 2.805 mm

4 koloms hefbrug met een 
hefvermogen van 4.000 kg 
en extra lange rijbanen met 
een lengte van 5.100 mm. 
MasterLift Force hefbruggen 
zijn standaard voorzien van 
gegalvaniseerde voorgerekte 
staalkabels.  

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 4.000 kg
• Hefhoogte: 1.915 mm
• Oprijdhoogte: 160 mm
• Rijbaan lengte: 5.100 mm
• Rijbaan breedte: 530 mm
• Totale breedte: 3.355 mm

MasterLift Force 35

MasterLift Force 40L
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Master producten onderscheiden zich door een 
optimale prijs/kwaliteitsverhouding en zijn

door de specialisten van Stokvis Equipment 
zorgvuldig geselecteerd op hun eigenschappen. 

Het assortiment bestaat puur uit producten 
van vooraanstaande Europese equipment 
producenten. Met Master koopt u Stokvis 

kwaliteit tegen een wel zeer aantrekkelijke prijs.

€ 5.9b60,-

€ 5.095,-

€ 7.7b95,-

€ 6.425,-
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De rijbanen zijn gezet
uit één plaat en volledig
voorzien van slijtvaste
poedercoating.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 4.000 kg
• Rijbaanlengte: 4.680 mm
• Hefhoogte: 1.810 mm
• Hef/daaltijd: 22 sec
• Minimale hoogte: 130 mm
• Doorrijbreedte: 2.600 mm/ 
 3.000 mm

De Stenhoj WL uitvoeringen
zijn standaard voorzien van
schuifplaten en uitsparingen
voor draaiplaten.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 4.000 kg
• Rijbaanlengte: 4.680 mm
• Hefhoogte: 1.830 mm
•  Hef/daaltijd: 24/26 sec
•  Minimale hoogte: 160 mm
•  Doorrijbreedte: 3.000 mm

Bij aanschaf van een nieuwe Stenhøj 
4-koloms hefbrug;
• LED verlichtingsset € 845,-
• Volledig hydraulische brugkrik  
 Micro 20, 2.000 kg hefvermogen  
 en LED verlichtingsset € 2.545,-

Stenhøj Major 4026-47S / 4030-47S
Hydraulische hefbrug, 4.000 kg hefvermogen

Stenhøj Major 4030-47 WL 
Hydraulische hefbrug, 
4.000 kg hefvermogen, uitlijn-uitvoering

€ 8.1b90,-

€ 6.990,-
Ook verkrijgbaar met rijbaanlengte

5.100 mm

€ 12.6b50,-

€ 10.450,-
Ook verkrijgbaar in 5.200 kg uitvoering

en/of met rijbaanlengte 5.100 mm
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€ 12.4b50,-

€ 10.550,-

Optie verlichtingsset € 825,-

Optie verlichtingsset € 825,-

Stertil-Koni ST 4040
Hydraulische hefbrug, 4.000 kg hefvermogen

Stertil-Koni ST 4055
Hydraulische hefbrug, 5.500 kg hefvermogen
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Met een onderscheidende 
hefhoogte van 2.000 mm is 
het ook voor lange monteurs 
comfortabel werken.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 4.000 kg
• Hefhoogte: 2.000 mm
• Oprijhoogte: 130 mm
• Heftijd: 23 sec
• Rijbaanlengte: 4.665 mm
• Doorrijdbreedte 2.700 mm

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

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 5.500 kg
• Hefhoogte: 2.030 mm
• Oprijhoogte: 160 mm
• Heftijd: 31 sec
• Rijbaanlengte: 5.125 mm
• Doorrijdbreedte 3.000 mm

• Hefvermogen: 2.600 kg

€ 2.050,-
* Incl. set draagarmen,  
 spiraalluchtleidingset,
 luchtbehandelingsset en
 montage (bij aanschaf van
 een nieuwe hefbrug)

AC SD26 PHL
Pneumatisch 
hydraulische brugkrik 
voor personenauto’s 
en lichte 
bedrijfswagens

€ 8.9b90,-

€ 7.650,-



€ 7.5b50,-

€ 6.450,-
Prijs exclusief cassette
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De Stenhøj Eurolift 
2.30 Pv 140-200 is een 
stempelhefbrug die voorzien 
is van eenvoudig in lengte 
verstelbare plateaus met 
rubberen mat. Deze uitvoering 
heeft een variabel lengte 
bereik van 1.400-2.000 mm.  
Door het volledig in olie 
gedompelde aggregaat 
is deze stempelhefbrug 
bijzonder stil. Verder beschikt 
de Eurolift over een zeer 
betrouwbare synchronisatie. 
Optioneel leverbaar met X/Y-
opnemers.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 3.000 kg
• Afstand tussen cilinders:  
 1.335 mm
• Cilinderlengte: 1.850 mm
• Hefhoogte: 1.920 mm
• Hefsnelheid: 30 sec
• Akoestische voetbeveiliging

Door de lange rijbanen 
van 4.600 mm en het 
hefvermogen van 4.000 kg 
is de Profilift geschikt voor 
een divers wagenpark. De 
rijbaanconstructie is zeer 
solide uitgevoerd. Door het 
volledig in olie gedompelde 
aggregaat is de brug 
bijzonder stil. 

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 4.000 kg
• Hefsnelheid: 30 sec
• Hefhoogte: 2.105 mm
• Vermogen: 3,0 kW

Stenhøj Eurolift 2.30 Pv 140-200
Stempelhefbrug met dorpelopname, 3.000 kg hefvermogen

Ook leverbaar met verstelbare armopname

Stenhøj Profilift 2.40 F460
Stempelhefbrug met rijbanen 4.600 mm, 4.000 kg hefvermogen

€ 14.6b40,-

€ 12.450,-
Prijs exclusief cassette 
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Stenhoj MS30 HXS

MasterLift Rapid 32

Maximale hefhoogte 
1.000mm.
De ideale brug voor banden 
wisselen, service werkzaam-
heden aan remmen of 
onderstel en schadeherstel 
werkzaamheden. Voorzien 
van een mechanische 
gelijkloop voor de opname-
plateaus en zelfsmerende 
draaipunten.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 3.200 kg
• Hefhoogte: 1.000 mm
• Opname hoogte: 100 mm
• Afmeting opname platform:
 min. 1.420 mm /
 max. 1.950 mm
• Rijbaan breedte: 420 mm
• Totale breedte: 1.740 mm

Deze schaarhefbrug is
voorzien van een dubbel 
master-slave systeem.
Dit systeem voorkomt 
het ongelijk heffen van de 
rijbanen en het dalen van de 
rijbanen bij bijvoorbeeld een 
olielekkage.
De MS30 HXS is voorzien van 
oprijkleppen die de rijbanen
kunnen verlengen van 1.500 
mm tot 2.080 mm.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 3.000 kg
• Hefhoogte: 1.950 mm
• Oprijdhoogte: 105 mm
• Rijbaan lengte:
 1.500-2.080 mm
• Hef-/daalsnelheid 
 45 / 40 sec vanaf

€ 5.950,-

€ 4.1b75,-

€ 3.395,-



De OMER KAR serie bestaat
uit hydraulische hefbruggen
met hefvermogens van 4.500, 
5.500 en 6.000 kg. en een 
oprijhoogte van 260 mm. 
Door de slimme constructie 
is er optimale vrijheid onder 
de hefbrug die ook vanaf de 
zijkanten toegankelijk is. De 
hefbruggen zijn leverbaar in 
verschillende uitvoeringen met 
onder andere een geïntegreerd 
wielvrijhefsysteem, uitlijn 
uitvoering, in- opbouw of een 
combinatie van deze opties.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 4.500 kg /
 5.500 kg / 6.000 kg
• Hefsnelheid: 50 sec / 
 70 sec / 70 sec
• Oprijdhoogte: 260 mm / 
 290 mm / 285 mm
• Hefhoogte: 2.050 mm
• Rijbaanlengte: 5.000 mm /
 5.200 mm / 5.600 mm
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OMER KAR 45 / 55 / 60

Omer FOX 45
Hydraulische schaarhefbrug, 4.500 kg hefvermogen

De OMER FOX 45 is een 
hydraulische schaarhefbrug 
met een hefvermogen van 
4.500 kg en een oprijhoogte 
van 280 mm. 
Door de solide en robuuste 
constructie is de FOX 45, 
net als alle OMER rijbaan 
schaarhefbruggen, bij uitstek 
geschikt voor het uitlijnen.
De FOX 45 is leverbaar met 
of zonder geïntegreerd wielvrij 
hefsysteem, in standaard of 
uitlijn uitvoering, als opbouw- 
of inbouw versie.

Technische gegevens:
• Hefvermogen: 4.500 kg
• Hefsnelheid: 45 sec
• Hefhoogte: 2.125 mm
• Rijbaanlengte: 4.800 mm

Afgebeeld is de FOX45 
CT/LT met als optie: 
kleur volledig rood.

vanaf

€ 12.950,-
Rijbaanlengte 4.800 mm

Afgebeeld is de KAR45 CT/LT met als optie: kleur volledig grijs.

vanaf

€ 16.450,-
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Butler HP441 Q20
Bandenwisselapparaat voor banden tot 20”

Hofmann Monty 3300
Bandenwisselapparaat met pneumatisch 
bediende kantelarm

®

De Butler HP441 Q20 is 
standaard voorzien van 
een bandenpomp en 2 
draaisnelheden en is leverbaar 
als FI-uitvoering, welke is 
voorzien van een tubeless 
bandenvulsysteem.

Technische gegevens:
• Opspanbereik velg: 10”-20”
• Max. wielbreedte: 12” 
• Max. wieldiameter: 
 1.050 mm

De Monty 3300 serie is ook 
leverbaar als GP versie (met 
tubeless bandenvulsysteem), 
als 2-Speed (met in 2 
snelheden instelbare draaitafel), 
als Racing (met verlaagde 
draaitafel voor extra brede 
wielen) en als Plus uitvoering 
met Easymont Pro, Plus kit en 
WDK certificaat.

Technische gegevens:
• Opspanbereik velg: 10-20”
• Velgbreedte: 3-12”
• Wieldiameter max: 
 1.000 mm

Optioneel hulparm PLUS73 
€ 1.125,-

Optie hulparm
Easymont Pro
€ 1.550,-

€ 3.1b60,-

€ 2.650,-

€ 3.7b15,-

€ 3.150,-
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Allround machine voor 
dé- en montage van 
vrijwel alle voorkomende 
velg/band combinaties. 
Standaard uitgevoerd met 
pneumatisch bediende 
hulparm. 
Zeer geschikt voor runflat- 
en UHP banden!

Technische gegevens:
• Draaisnelheid: 
 max. 15 tpm. (variabel)
• Aansluiting: 8-12 bar 
 perslucht en 220 volt
• Max. wieldiameter: 47”

Butler Ergolock ST Plus

Hofmann Monty 3300-24 2-Speed PLUS
Bandenwisselapparaat geschikt voor banden t/m 24’’ Inclusief hulparm

®

Deze Monty beschikt over 
een draaitafel met 2 draai-
snelheden.
De PLUS-kit bestaat uit een
uitgebreide set hulpmiddelen
ten behoeve van het de- en
monteren van onder andere
Run-flatbanden en zeer platte
en stugge banden.

Technische gegevens:
• Velgdiameter: 10-24”
•  Velgbreedte: 3-12”
•  Wieldiameter max.: 
 1.000 mm

€ 5.8b25,-

€ 4.950,-

€ 6.2b65,-

€ 5.295,-

Snelwisselsysteem met
kunststof montagekop 
€ 225,-



De Butler Kendo.30 S is
een automatisch banden-
wisselapparaat voor banden 
tot 30”. De afdrukrollen en 
montagekop worden samen 
in één beweging op de juiste 
positie ingesteld. 
De afdrukrollen ‘voelen’ 
automatisch de juiste maat 
van de velg aan en stellen zich 
daarop in.

Technische gegevens:
• Velgdiameter: 10”-30”      
• Werkdruk: 8-10 bar 
• Kracht hieldrukker: 
 1200 kg 
• Max. wielbreedte: 15”
• Max. wieldiameter: 
 1.143 mm 
• Gewicht: 330 kg
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Butler Kendo.30 S
High-end bandenwisselapparaat met afdrukrollen en een 
automatische bandenlepel

€ 13.9b50,-

€ 11.850,-
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Hofmann Geodyna 9000p
Volledig automatische balanceerapparaat met diagnosefuncties

®

De Geodyna 9000p is een 
balanceerapparaat voorzien 
van diagnose-functie met 
laser technologie. 5 camera’s 
scannen zowel de velg 
als de band met speciale 
3D laserstralen vanuit 
verschillende posities. In 1 
balanceercyclus wordt alle 
data verwerkt en worden 
mogelijke beschadigingen 
aan band of velg herkend en 
nauwkeurig gedocumenteerd.

Technische gegevens:
• Velgdiameter 15-30” 
• Velgbreedte 3-20” 
• Max. wielbreedte 508 mm
• Max. wieldiameter 950 mm
• Ingave wielgegevens 
 non/contact
• Monitor 21,5”

• Meting van de coniciteit van de band

• Bepaling van de meest ideale wielpositie aan het voertuig

• Detectie van afwijkingen en beschadigingen aan velg en/of band

• Profieldiepte meting

• Non/contact: Volledig automatische data-ingave

• Touchscreen

€ 17.5b65,-

€ 14.950,-

NIEUW
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Ahcon Speedline

Het Ahcon Speedline 
systeem is een unieke 
methode om ergonomisch 
en snel banden te 
kunnen wisselen. Bij 
de ontwikkeling van dit 
Deense kwaliteitsproduct 
is efficiëntie en ergonomie 
het uitgangspunt geweest. 
Onafhankelijk onderzoek van 
de VACO heeft uitgewezen 
dat er tot wel 25% meer 
banden gewisseld kunnen 
worden binnen hetzelfde 
tijdsbestek. Maar tevens 
wordt door het Speedline 
systeem eventuele uitval 
van medewerkers tot een 
minimum beperkt.   

Ahcon BBRT 700
Horizontale afdruktafel

De Ahcon BBRT 700 is een 
ergonomische afdruktafel 
waarbij het wiel plat op een 
rubber draaitafel komt te liggen.
Geschikt voor personen-
wagen- en lichte bestelwagen 
wielen.
 
Technische gegevens:
• HxLxB  1350x780x1300 mm
• 8-10 bar perslucht
• Leverbaar in RAL 3002,
 5015 of 9006

€ 3.4b75,-

€ 2.950,-

STOKVIS EQUIPMENT LEVERT 

AL EEN AHCON SPEEDLINE 

SYSTEEM VANAF € 8.750,00
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Hofmann Geodyna 7300L
Balanceerapparaat met laserpointer

®

Hofmann Geodyna 7100N 
Balanceerapparaat met snelspanmoer

®

Compacte motoraangedreven 
wielbalancer, uitgevoerd met 
semi automatische wieldata 
input. Alleen de velgbreedte 
dient handmatig ingevoerd te 
worden. De 7100N is verder 
standaard voorzien van een 
snelspanmoer en 3 conussen.

Technische gegevens:
• Velgdiameter: 8-25”
• Velgbreedte: 1-20”
• Max. wieldiameter: 1050 mm
• Max. wielgewicht: 70 kg
• Aansluiting: 230 Volt

Motoraangedreven 
balanceermachine, voorzien 
van een laserpointer welke 
de onbalanspositie aangeeft. 
Ook heeft dit type balancer 
automatische invoer van de 
wieldata, dit via de inleesarm 
en sonar welke in de wielkap 
geplaatst is. 

Technische gegevens:
• Velgdiameter: 8-25“
• Velgbreedte: 1-25”
• Max. wieldiameter: 1050 mm
• Max. wielgewicht:  70 kg
• Aansluiting: 230 Volt

€ 4.7b60,-

€ 3.995,-

€ 2.4b40,-

€ 1.995,-

NIEUW

NIEUW



Monitor 2015-2016  |  18

Hofmann Geoliner 580 Prism 
Uitlijnapparaat semi 3D

®

Hofmann Geodyna 6300-2(P)
Balanceerapparaat met Geodata meetarm

®

De Hofmann Geodyna 6300-
2(P) is een balanceerapparaat 
die uitermate geschikt is 
voor intensief gebruik. De 
afstand machine-velg en de 
wieldiameter worden half-
automatisch gemeten en 
ingevoerd via de Geodata 
meetarm die tevens dient als 
plakloodassistent, een tweede 
meetarm meet de wielbreedte. 
De Geodyna 6300-2 (P) is 
voorzien van een LCD display 
en geautomatiseerde gegevens 
invoer.

Technische gegevens:
• Wieldiameter max:  950 mm
• Velgbreedte min-max: 1-20”
• Velgdiameter min-max:
 9-25”
• Maximaal wielgewicht: 70 kg

€ 6.0b45,-

€ 4.990,-
Meerprijs Powerclamp € 1.295,-

Unilug Hofmann
€ 535,-

Opspanconus en 
afstandsschijf tbv 
bestelwagens
Centreerbereik 122 - 174 mm
€ 195,-

De Hofmann Geoliner Prism 
580 combineert de beste 
eigenschappen van CCD en 
3D technologie. Naast de 
Prism 550 is er ook een Elite 
versie leverbaar die beschikt 
over roll out (rolbeweging 
90º naar achteren / 90º 
naar voren), rear setback 
(positiemeting van de 
wielen op de achteras t.o.v. 
elkaar) en level indicator 
(waterpasmeter) op de 
wielklemmen.

Technische gegevens:
• Velgdiameter: 11-22”
• Spoorbreedte: 
 1.200-2.500 mm
• Wielbasis: 1.200-5.000 mm
• Monitor: 17” TFT

€ 12.9b95,-

€ 10.750,-
(excl. draaitafels en schuifplaten)
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De Geoliner 790 is uitgerust
met de nieuwste camera- en
computertechnologie. Dat is
vooral merkbaar in de hoge
precisie en hoge systeem- en 
meetsnelheid.

Technische gegevens:
• Banddiameter: 19-39”
•  Spoorbreedte: 
 1.220-2.440 mm
•  Wielbasis: 2.000-4.570 mm
•  Monitor: 24” TFT
•  Inclusief AC400 lichtgewicht
 snelspanklemmen

€ 28.4b05,-

€ 21.950,-
(excl. draaitafels en schuifplaten)

®

Hofmann Geoliner 650 XD LIFT
3D uitlijnapparaat voorzien van Pro42 standaard software

®

Gebaseerd op de krachtige
ultra camera technologie,
biedt de Geoliner 650 het
professionele 3D wieluitlijn-
systeem van Hofmann voor 
een zeer concurrerende prijs. 

Alle belangrijke meetpunten
voor het accuraat en 
efficiënt uitlijnen worden snel 
en eenvoudig binnen 90 
seconden gemeten.

Door de nieuwe UHR (Ultra 
High Resolution) camera’s en 
nieuwe imaging technologie 
zijn de wieltargets klein en 
licht.

Technische gegevens:
• Velgdiameter: 11-22”
•  Spoorbreedte:
 1.200-2.500 mm
•  Wielbasis: 1.200-5.000 mm
•  Monitor: 17” TFT

€ 18.3b25,-

€ 14.950,-
(excl. draaitafels en schuifplaten)

Hofmann Geoliner 790
3D uitlijnapparaat voorzien 
van Pro42 premium software 
en automatische bewegende 
camera’s
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De Stargas 898 is voorz-
ien van een 256 kleuren 
LCD scherm (320x240) die 
duidelijk alle meetresultaten 
weergeeft. 
Uiteraard kan het apparaat 
worden aangesloten op een 
beeldscherm.
De testresultaten kunnen 
worden uitgeprint met behulp 
van de geïntegreerde printer. 
Optioneel is er naast de trolley 
ook een draadloos infra-
rood toetsenbord leverbaar 
waarmee de tester op afstand 
bediend kan worden.

Technische gegevens:
• Reactiesnelheid: < 10 sec
• Opwarmttijd: max. 60 sec
• Power: 240V
• Batterij: 12V
• Maximaal verbruik: 70 W

De OTC Stargas 495 roet-
meter 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)

OTC Stargas 898 Meergastester
Voor benzine motoren

OTC Stargas 495 Roetmeter
Incl. uitleesunit 898 Light

€ 3.8b95,-

€ 3.250,-

€ 3.8b95,-

€ 3.250,-
€ 2c75,-

€ 175,-
Optioneel verkrijgbaar zijn een trolley en 

een draadloos infrarood toetsenbord

Optioneel verkrijgbaar zijn een trolley en 
een draadloos infrarood toetsenbord

EOBD scantool
 voor APK-II

Ook leverbaar als combitester, 
excl. 0-emissiekast van € 6.250,- voor € 5.250,-
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AHS Prüftechnik Multiflex 06 Easy Plus
Rollen remmentestbank met analoge uitlezing, rolafdekking en 
automatische 4WD herkenning, volledig gegalvaniseerd

De AHS Multiflex 06 Easy
Plus is een kwalitatief 
zeer hoogwaardige rollen 
remmentestbank voor zowel
personenauto’s als lichte
bedrijfswagens.
De rollenbank is voorzien
van automatische 4WD
herkenning en wordt volledig
gegalvaniseerd voor een lange 
levensduur. AHS maakt 
Duitse topkwaliteit betaalbaar.

Technische gegevens:
• Draagvermogen max:
 4.000 kg
•  Meet- en afleesbereik:
 0-6 kN
•  Testsnelheid: 5 km/h
•  Testbreedte min-max:
 8.60-2.300 mm
•  Roldiameter: 200 mm
•  Motorvermogen: 2 x 4.6 kW

Hoogwaardige elektronica
voor een razendsnelle meting,
thermisch verzinkt voor een
lange levensduur en het
T-bar grid voor een extreem
hoge grip zijn slechts enkele
eigenschappen van de PBT.
Het unieke onderhoudsarme
rolgeleidersysteem zorgt er
voor dat uw bedrijfskosten
laag blijven.

Technische gegevens:
• Max. voertuiggewicht:
 5.000 kg
•  Hoogte remplaten: 46 mm
•  Afmetingen remplaten:
 150 x 50 cm (l x b)
•  Meetbereik remkracht:
 0-10.0 kN

€ 7.9b80,-

€ 6.450,-
Incl. installatie/certificering
(excl. pedaalkrachtmeter)

Ook leverbaar als 8 kN uitvoering Multiflex 04/08 
Easy Plus meerprijs € 595,-

MasterBrake PBT-2
2-plaats remmenbank

€ 3.9b95,-

€ 2.995,-
Ook in vierplaats uitvoering verkrijgbaar



€ 4.7b95,-

€ 4.075,-
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AC788PRO
Automatisch airco service station 
geschikt voor hybride voertuigen

AC695PRO
Automatisch airco service station

€ 3.6b95,-

€ 3.150,-

€ 6.3b95,-

€ 5.395,-

AC1234-7
Automatisch airco service station 
(VDA norm)

AC1234-7
Robinair ontwikkeld zijn 
machines in nauwe samen-
werking met autofabrikanten.
Hierdoor zijn de machines 
uitermate geschikt voor de 
meest nieuwe modellen auto’s 
en is nauwkeurige airco service 
verzekerd.

Technische gegevens:
• Volautomatisch airco service   
programma
• Voertuigdatabase
• Geschikt voor hybride
• UV injectie
• Printer
• 2 olievoorraadflessen voor
 verschillende soorten olie
Optioneel:
• Koudemiddel identifier
 (AC1234-8)

AC695PRO
De AC695PRO is voorzien van 
een geïntegreerde databank met 
voertuiggegevens en de juiste 
hoeveelheden koude-middel 
en oliën. De krachtige 2-fase 
vacuümpomp zorgt voor het 
snel en effectief leeg halen van 
het systeem. Daarnaast is de 
AC695PRO standaard voorzien 
van een printer 

Technische gegevens:
• Capaciteit interne tank 20 kg
• Vacuümpomp 170 ltr/min
• Slanglengte 244 cm

AC788 PRO
Met twee afzonderlijke circuits 
is de AC788PRO ontworpen 
om  zowel conventionele als 
hybride aircosystemen veilig 
en nauwkeurig te servicen. De 
machine is voorzien van een 
duidelijk afleesbaar TFT kleuren 
display en 2 grote manometers. 
Met een terugwinningsgraad 
van maar liefst 95%, is deze 
machine zeer efficiënt.

Technische gegevens:
• Capaciteit interne tank 20 kg
• Vacuümpomp 170 ltr/min
• Slanglengte 244 cm



OEM homologaties

Wielservice
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Heffen

Airco



Alle prijzen zijn geldig excl. B.T.W / inclusief plaatsing (tenzij anders aangegeven) / zolang de voorraad strekt. Druk- en zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden.
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