Agri Monitor
2016-2017

stokvis-equipment.nl

De oplossing voor uw werkplaats
“De ontwikkelingen in de Agri sector gaan snel:
kentekenplicht, APK, Arbo wetgeving en ergonomie …het
zijn belangrijke onderwerpen die de branche blijvend zullen
gaan veranderen.
Stokvis Equipment ondersteunt u met het bedenken en
leveren van de juiste oplossing voor uw werkplaats. In
nauwe samenwerking met diverse equipment fabrikanten
ontwikkelen en leveren wij de juiste producten voor de Agri
sector die u helpen om beter, gezonder en ook efficiënter
te kunnen werken.
In deze Monitor vindt u een beknopt overzicht van ons
leveringsprogramma. Laat u gerust eens vrijblijvend
informeren door één van onze specialisten: wij informeren
u graag over de juiste oplossing voor uw werkplaats.”
Arian van den Berg - Directeur

“Onze producten zijn ontwikkeld vanuit de praktijk
met als basisgedachte: hoe kan er beter, sneller en
veiliger worden gewerkt? Dit heeft o.a. geleid tot het
unieke hefconcept met 2 mobiele hefkolommen en Agri
adapters.
Vanuit onze locatie in Deventer leveren wij een
breed pakket aan werkplaats equipment waarbij
onze producten vakkundig worden geplaatst en
onderhouden door de monteurs van Stokvis Service.
Door onze landelijke dekking met ruim 60 service
monteurs beschikken wij over het grootste service- en
kennisnetwerk van Nederland. Er is dus altijd wel een
monteur in de buurt om een eventueel probleem snel te
kunnen verhelpen.”
Marcel Middelkamp - Technisch Adviseur
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Enkele van onze referenties
MECHANISATIE
LOCHEM B.V.

Mechanisatie Lochem
Wij werken al sinds 1978 met een Stertil Koni
4 koloms hefbrug in de werkplaats.
Deze hefbrug wordt bijna dagelijks gebruikt
voor hoofdzakelijk onderhoudsbeurten aan
trekkers.
Het gebruik van de mobiele hefkolommen
in onze werkplaats is ons goed bevallen,
deze hebben we toegepast voor diverse
werkzaamheden. Ze zijn simpel en gemakkelijk
te gebruiken, een trekker of werktuig heb je
in korte tijd omhoog voor de te verrichten

Gemeente Assen
Sinds 2012 werken we met 4 mobiele hefkolommen van Stertil-Koni, geleverd door de
firma Stokvis Equipment uit Deventer. Deze
hebben we aangekocht voor onze trucks,
zoutstrooiers en rollend materieel die we zelf in
onderhoud hebben.
Je werkt met deze kolommen op de juiste
hoogte voor elke reparatie of onderhoudsbeurt.
Hierdoor wordt de tijdsduur van de reparatie
aanmerkelijk ingekort en het werkt het prettiger
als je in de juiste houding je werk kunt uitvoeren.
De kolommen kunnen worden gebruikt in

Greve B.V.
We hebben de mobiele
hefkolommen van StertilKoni toegepast in onze
moderne werkplaats
in Emmeloord.
Het was voor ons een nieuwe
ervaring in het sleutelen aan
een trekker of werktuig in geheven toestand.
Met name het werken op de juiste hoogte is erg
belangrijk want de monteur werkt daarbij met
een rechte rug. Het voordeel van het werken met
mobiele hefkolommen is dat je uiteindelijk sneller
en prettiger kunt werken aan een trekker of
werktuig en op elk moment het werk van hoogte
kunt veranderen naar de juiste werkhouding.
We hebben aan diverse trekkers en werktuigen
gewerkt die met mobiele hefkolommen
waren gelift.
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werkzaamheden en op een plek in de
werkplaats die op dat moment het beste past.
De monteur kan rechtop werken als er bijvoorbeeld een reparatie moet worden uitgevoerd
aan een pick-up van een opraapwagen of het
vervangen van stuurcilinders, remmen of assen.
De toepassing is ook zeer geschikt voor

trekkers, onder andere bij reparaties aan
remmen en olieleidingen. De trekker staat net
iets hoger dan normaal waardoor de monteur in
een veel betere werkhouding staat.
Door deze mobiele hefkolommen is het prettiger
werken en het rendement van de werkplaats
gaat hiermee omhoog.
Paul Nijenhuis
Eigenaar

verschillende opstellingen: per set van 2, 3 of
uiteraard 4. Hierdoor kunnen we getrokken
materieel met dissel met 3 kolommen
oppakken, dit geeft een enorme vrijheid om te
onderhouden onder de machine.
Sinds de introductie van deze hefkolommen
voor de agri sector was voor ons de keuze om
een agri adapterset voor trekkers aan te kopen

snel gemaakt. Nu kunnen we simpel en snel
een trekker op 2 mobiele hefkolommen zetten
en deze heffen zodat de trekker ook goed
toegankelijk is aan de onderzijde.
Dit gebeurde voorheen op de grond wat
eigenlijk wel vreemd is want alles gaat hier
omhoog voor onderhoud alleen de trekkers niet,
maar dat probleem is nu dus ook opgelost.
Henk Jonker
Eerste monteur

Dit was onder andere een Structural snarenbed
aardappelpootmachine van Miedema, hier
hebben wij er het afgelopen seizoen 12 van
verkocht.
Deze machines komen bij ons binnen en
moeten dan klantspecifiek worden klaargemaakt
op de wensen van onze klanten.
We maken deze aanpassingen op en aan de
machine in de werkplaats. Normaal gesproken

gebeurt dit op de grond waarbij de monteur
veelal onder de machine moet gaan liggen om
de aanpassingen te kunnen aanbrengen.
Deze werkzaamheden hebben wij nu uitgevoerd
met mobiele kolommen, de werkhouding
van de monteur was nu optimaal voor de
werkzaamheden die hij moest uitvoeren.
Het werk gebeurde nu efficiënter wat uiteindelijk
een behoorlijke tijdwinst heeft opgeleverd.
Arno van Eijck
Service Manager
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Stertil-Koni SKYLIFT

Kolomvrije hefbrug met hefvermogens van 20.000 kg t/m 35.000 kg,
inbouw of opbouw

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

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

“ 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 ”

De SKYLIFT is tevens
leverbaar in een volledig
verzonken uitvoering.
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Ook verkrijgbaar in wasplaats uitvoering
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Stertil-Koni DIAMONDLIFT

Stempelhefbrug met een hefvermogen van 15.000 kg per cilinder

De DIAMONDLIFT is een
zeer effectief hefmiddel
voor trekkers, zelfrijdende
bemesters, wielladers,
mobiele kranen etc.
De brug is ruimte- en
plaatsbesparend en geeft de
monteur een zeer effectieve
arbeids- en werkomgeving.
Door de vlakke inbouw
ontstaat een volledig vlakke
vloer, hierdoor is de vloer
altijd beschikbaar voor andere
werkzaamheden zonder dat
er een brug in de weg staat.
Indien er gekozen wordt voor
een uitvoering met 3 stempels
ontstaat de mogelijkheid om
complete combinaties of
meer-assige voertuigen te
heffen.

Veiligheid:
• De cilinders hebben een
onafhankelijk mechanisch
vergrendel profiel welke al
vanaf vloer niveau actief is.
• Elektronische synchronisatie 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.

Frame uitvoering
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Stertil-Koni ECOLIFT

Hydraulisch inbouw schaarhefsysteem met hefvermogen
van 27.000 kg - 45.000 kg
Door de robuuste schaarconstructie is de ECOLIFT
zeer geschikt voor het
zwaardere werk, het heffen
van de extremen is hiermee
opgelost.
De revolutionaire ECOLIFT
is een verzonken stempelschaarhefbrug en uniek
op de Nederlandse markt.
Deze hefbrug heeft de
voordelen van een inbouw
stempelhefbrug maar met
veel lagere inbouwkosten.
Het hele systeem wordt
ingebouwd in een bak van
nog geen meter diep.

Specificaties:
• Hefvermogen:
27.000 - 45.000 kg
• Hefhoogte: 1.780 mm
• 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 ”
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De ECOLIFT kan met 2 of 3
schaarelementen worden
geleverd waarbij altijd
1 schaar op een vast punt
gemonteerd is.
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Verhuur
Stokvis Equipment biedt
diverse huurmogelijkheden
voor mobiele hefkolommen.
Afhankelijk van de wensen
en het te heffen agrarisch
materieel kunnen wij u een
passende oplossing bieden
voor uw werkplaats.
Vraagt u onze experts gerust
eens vrijblijvend naar de
diverse mogelijkheden en
huurtarieven.
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Werkplaatsinrichting
Bij de specialisten van Stokvis
Equipment is nieuwbouw of
verbouw van uw mechanisatie
werkplaats in goede handen.
Door onze jarenlange ervaring
krijgt u niet alleen een op
maat gesneden equipment
advies, maar ook praktische
tips voor de meest efficiënte
inrichting van uw totale
werkplaats. Tekenwerk,
bouwbegeleiding en een goed
advies: Stokvis Equipment
levert altijd de juiste oplossing
voor uw werkplaats.
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Stertil-Koni mobiele hefkolommen
Mobiele hefkolommen met hefvermogens van
6.500 - 17.500 kg per kolom
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 hefvermogens van 6.500 - 17.500 kg
per kolom en leverbaar in
verschillende uitvoeringen.

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.

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.
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AHS hydraulische spelingsdetector

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.

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.

Specificaties:
• Maximale aslast:
16.000 kg
• Maximale wielbelasting:
8.000 kg
• Maximale kracht: 20 kN
• Vermogen: 3 kW
• Werkdruk: 160 bar
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AHS Prüftechnik
Varioflex TEC / Easy

AHS Varioflex TEC remmenbanken zijn ook leverbaar met een
heffend rollenpaar, hiermee kunt u eenvoudig de aslast verhogen.

De AHS Varioflex is de
professionele remmentestbank voor trekkers, getrokken
materieel, bedrijfsvoertuigen
en bussen.
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: 310 mm
• Testsnelheid: 2,3 km/uur
• Motorvermogen: 2x11 kW
• Testbreedte:
250 - 3400 mm
800 - 3900 mm
• Rolbreedte 1500 mm
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AC Hydraulic GD100/GD150/GD200/-1
GD100/GD150/GD200/-1

incl. wielenset
Hydraulische putkrik uitgevoerd met
een enkele, lange slag hefcilinder

Hydraulische putkrik met
enkele hefcilinder. 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, 15tons 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

AC FJ40

Hydraulische krik voor dubbel functie

FJ40
Geschikt voor lage voertuigen/
machines, heftruck/trekkers.

Specificaties:
• Hefvermogen: 4/5 ton
• Minimale hoogte:
55/410 mm
• Maximale hoogte:
455/730 mm
• Lengte frame: 810 mm
• Gewicht: 43 kg

Werkplaatspersen
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.

AC Hydraulic
Werkplaatspersen

Elektrisch bediende, hydraulische
persen voor agri werkplaatsen
en zware industrie. Leverbaar in 40, 60
of 100 ton persvermogen.

Specificaties:
•
•
•
•

2-traps cilinder
Perssnelheid: 10,0 mm/s
Persvermogen: 60 t
Slaglengte: 300 mm
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WT1500
Specificaties:
•
•
•
•
•

Hefvermogen: 1.500 kg
Breedte: 1.360-2.380 mm
Rollengte: 740 mm
Rolafstand: 720-1.380 mm
Wielmaten Ø 920-2.300 mm

25-1H
Specificaties:
•
•
•
•
•

AC WT1500

Wieltrolley voor wielen t/m
2.300 mm diameter
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AC 25-1H

Hydraulische krik voor voertuigen
met veel bodemvrijheid

Hefvermogen: 25 ton
Minimale hoogte: 361 mm
Maximale hoogte: 611 mm
Lengte frame: 817 mm
Gewicht: 71 kg

“ Vraag onze
adviseurs naar
de diverse AC
modellen voor de
juiste toepassing ”
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Butler NAV 41.11N
Bandenwisselapparaat voor
truck en landbouw banden met
een maximale velgdiameter van
42 inch (52 inch met vergroot
set) machine wordt standaard
geleverd inclusief montage klem
en bandijzer.
In meerdere uitvoeringen
verkrijgbaar.

Technische gegevens:
• Opspancapaciteit:
11 tot 42 inch (52 inch met
G108A12)
• Max. wielbreedte: 1.100mm
• Max. wieldiameter: 2350mm
• Afdrukcapaciteit: 32000N
• Max. wielgewicht: 1200 Kg
• Draaisnelheid: 4-8 tpm
• Eigen gewicht: 840 Kg
• Aansluiting: 400 Volt, 2,2 kW

Ahcon bandenkooi EM Safe
Al meer dan 40 jaar staat de
naam Ahcon synoniem voor
veiligheid en ergonomie in de
bandenwereld. De Ahcon EM
safe is een bandenpompkooi
die voldoet aan alle veiligheidseisen. De wanden van deze
kooi zijn gemaakt van een
luchtstroom afbrekend gaas
en is optioneel uit te breiden
met een pompcomputer.
Ahcon bandenkooien
zijn leverbaar in diverse
afmetingen afgestemd op uw
werkzaamheden.
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WMS AS10 & AS20 uitlijnen
Uit onderzoek is gebleken
dat meer dan 80% van de
landbouwbanden te snel slijt
met als veel voorkomende
oorzaak verkeerd uitgelijnde
trekkers. Vaak gaat men
er van uit dat alles wel in
orde is maar vele trekkers
blijken zelfs bij aflevering
vaak al niet goed uitgelijnd
te zijn. Gevolg: een te hoog
brandstof gebruik en te snel
slijtende dure banden. Met de
speciaal voor de landbouwvoertuigen ontwikkelde
uitlijnapparatuur van WMS
kunt u de trekker perfect op
het goede spoor zetten. Zeker
voor de moderne trekker met
onafhankelijke wielophanging
is uitlijnen een must.

WMS HS 1 hoogteslagmeter

Landbouw voertuigen rijden
steeds hogere snelheden en
vaker op de weg, ook worden
de wielophangingen steeds
preciezer, hiervoor is een zo
rond mogelijk wiel gewenst.
Met de hoogteslagmeter HS1
kunt u snel en eenvoudig de
ideale positie van de band
op de velg bepalen. Ook is
een hoogteslag van de band
hiermee vast te stellen.

Specificaties:
• Aflees nauwkeurigheid
1/10mm
• Meetbereik 0-30mm
• Twee meetrollen met een
diameter van 150 mm en
30 mm
• In hoogte verstelbaar
• Inclusief verzinkt statief en
roestvast stalen as

17

stokvis-equipment.nl

AC695PRO

Volautomatisch airco service station
voor het koudemiddel R-134a
De AC695PRO is zeer
gebruiksvriendelijk 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
krachtige 2-fase vacuümpomp zorgt voor snel en
effectief leeghalen van het
systeem.
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Specificaties:
• Capaciteit interne tank
20 kg.
• Vacuümpomp 170 ltr/min.
• Slanglengte 244 cm

Stertil-Koni Assteunen 8.000 en 12.000 kg capaciteit
De Stertil-Koni assteunen zijn
onmisbaar in de agri werkplaats.
Door gebruik van deze assteunen creëer je een extra
werkplek op werkhoogte in
combinatie met de Stertil-Koni
mobiele hefkolommen.

JS-L12

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

JS-M8

JS-H8

JS-M12

JS-H12

Modellen: JS-H8 & JS-H12
• Hoogte: 1.270 mm min 2.020 mm max
• Gewicht: 57 kg, 72 kg p.st
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Everquip stalen prefab putten
Hamer levert stalen prefab
putten en begeleidt de
installatie bij agri werkplaatsen, transportbedrijven en
eigen onderhoudswerkplaatsen, etc.
Voordelen prefabput:
• Toepasbaar in bestaande
en nieuwbouw werkplaatsen.
• Elke put wordt naar uw
wens op maat ontworpen
en gefabriceerd.
• Gegarandeerd 10 jaar
vloeistofdichtheid,
• Standaard voorzien van
explosieveilige verlichtingsarmaturen
• 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)
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