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VAN JE FAMILIE MOET 
JE HET HEBBEN … 
Weer een voorbeeld van zo’n prachtig 

Nederlands familiebedrijf dat ondertussen 

is uitgegroeid tot de absolute wereldtop. 

Terberg trekkers vind je in meer dan  

100 landen in allerlei verschillende toepas-

singen, in Benschop worden ze gemaakt.
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HEFBRUGGEN
Van zware vier-kolommer tot verzonken 

schaarhefbrug, van stempelhefsysteem tot 

een set draadloze hefkolommen, hier komt 

alles samen onder één dak. Vanaf pagina 4,  

een greep uit het breedste assortiment 

hefbruggen van Nederland.

HET GRAS WORDT 
STEEDS GROENER 
Duurzaamheid staat bovenaan de 

agenda, ook voor Schiphol waar  

Connexxion onlangs de grote ver-

voersconcessie won. Tot en met 2028 

wordt het vervoer van passagiers 

rondom de luchthaven verzorgd met 

de grootste elektrische busvloot van 

heel Europa. 
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Voor ons staat er maar een vraag centraal: de juiste oplossing voor uw werkplaats. 

In deze nieuwe SELECT stellen wij ons graag voor, vertellen iets over de mooie 

producten die we verkopen, maar laten vooral ook mensen aan het woord met 

praktijkervaring. Het gaat tenslotte om inhoud, om het prettig en efficiënt werken in 

de werkplaats. Onze specialisten komen graag op locatie bij u langs om het juiste 

advies uit te brengen, want elke situatie is anders en het equipment aanbod is 

enorm breed en gevarieerd. Wij selecteren graag … samen met u!  

Arian van den Berg, directeur

De oplossing voor uw werkplaats

Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties

Deze uitgave is tot stand gekomen met medewerking van:

BEDRIJFSWAGENS
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PUTKRIKS
In een put vertrouw je blind op je krik. 

Bij AC in Denemarken worden al sinds 

1958 de beste hydraulische kriks 

gemaakt. Inmiddels al met een team 

van 130 mensen en een kwaliteit waar 

je u tegen zegt.   

APK
Vanaf mei 2018 is spelingsdetectie onder-

deel van APK1, maar ook over roetmeting  

en de prijs-/kwaliteit verhouding van 

remmentestbanken valt veel te vertellen. 

Waarom de rollenbanken van het Duitse 

AHS Prüftechnik zo sterk in opkomst zijn?

UITLIJNEN & KALIBRATIE
Iedereen weet dat uitlijning en banden-

spanning belangrijk zijn voor de kosten 

per kilometer. Maar wat is het juiste 

uitlijnsysteem en hoe kalibreer je de 

multi-functie camera of radar op de 

truck? De specialisten uit Deventer 

vertellen er graag over.  

WIELSERVICE
Met truckbanden wissels in eigen huis 

wordt extra omzet en marge gegenereerd, 

maar daar heb je dan wel de juiste kwali-

teit apparatuur voor nodig. Ervaring leert 

dat goedkoop vaak duurkoop is, degelijk-

heid is dus het toverwoord maar hoe kies 

je uit het enorme aanbod?
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In duizenden werkplaatsen over de 

hele wereld wordt al sinds 1947 

vertrouwd op Stertil-Koni. Nederlands’ 

eigen hefbruggen merk, geliefd om 

de hoge kwaliteit en lange levensduur. 

Met meer dan 400 medewerkers 

worden hefbruggen geproduceerd, 

verkocht en onderhouden in meer dan  

45 landen. Stertil-Koni is inmiddels  

uitgegroeid tot wereldwijd marktleider  

in hefbruggen voor het zware segment.  

Een Stertil-Koni hefbrug biedt altijd 

de langste levensduur tegen de  

laagste kosten.

HYDRAULISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG

✔   Enorm opnamebereik
✔  Lange levensduur, lage kosten
✔  Extra doorrijdbreedte mogelijk  
✔  Ook geschikt voor lange bedrijfswagens
✔  Plaatsing zonder bovenbouw mogelijk (optie) 

FREEDOMLIFT 2055 / 2070 / 2090

Specificaties SK 2055 SK 2070 SK 2090

Hefvermogen 5.500 kg 7.000 kg 9.000 kg

Hefhoogte 2.040 mm 1.995 mm 1.995 mm

Opname hoogte 140 mm 130 - 145 mm 130 - 145 mm 

Hef- / daaltijd 39 sec 58 sec 58 sec

HEFBRUGGEN 2-KOLOMS

Vanaf 

€ 10.950

afgebeeld is de SK 2055 met EFA armen (Extended 

Flex Arms), voor maximale flexibiliteit bij het heffen 

van zowel grotere als kleinere voertuigen.
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“Bij BAS Trucks zijn dagelijks meer dan 60 monteurs 

aan het werk om snelle service te verlenen, dan 

heb je een 2-kolommer nodig waar je op kunt 

bouwen. Wij werken met de FREEDOMLIFT van 

Stertil-Koni omdat die snel en eenvoudig werkt voor 

onze monteurs. Ook zijn de specificaties perfect 

voor de kleinste t/m de grootste bestelwagens.“

Niels Peters

Service manager 

05



Optioneel met 3e rijbaan voor 

vorkheftrucks.

Vanaf 

€ 33.750

HEFBRUGGEN 4-KOLOMS

ST 4175 / ST 4250
HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

✔ Zonder dwarsbalken
✔ Optimaal toegankelijk 
✔ Extreem lage oprijhoogte 
✔ Beide rijbanen in breedte verstelbaar
✔ Rijbaanlengtes tot 11,5 meter mogelijk

Specificaties ST 4175 ST 4250

Hefvermogen 17.500 kg 25.000 kg

Hefhoogte 1.900 mm 1.900 mm

Rijbaanlengte 6 - 11,5 m 6 - 11,5 m

Oprijhoogte 230 mm 285 mm

Hef- / daalsnelheid 72 sec 72 sec

ST 4120 
HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

✔ Zeer lage oprijhoogte 
✔ Rijbaanlengtes van 4,5 tot 10 meter
✔ Ook geschikt voor vorkheftrucks
✔ Beide rijbanen in breedte verstelbaar
✔ Ook als tandemopstelling te installeren 

 

Specificaties 

Hefvermogen 12.000 kg

Hefhoogte 1.890 mm

Oprijhoogte 245 mm

Hef- / daalsnelheid 90 sec

vanaf 

€ 20.750
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ST 4055 / ST 4070
HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

✔  Vlakke rijbanen
✔  Lage oprijhoogte
✔  Instelbare daalsnelheid
✔  Zeer snel heffen en dalen
✔  Comfortabel voor lange mensen

Specificaties ST 4055 (L) ST 4070 (L)

Hefvermogen 5.500 kg 7.000 kg

Hefhoogte 2.030 mm 2.030 mm

Doorrijbreedte 3.000 mm 3.000 mm

Rijbaanlengte 5.125 mm (5.725 mm) 5.725 mm (6.225 mm)

Hef- / daalsnelheid 31 sec 39 sec

Vanaf 

€ 11.950

ST 4120 
HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

✔ Zeer lage oprijhoogte 
✔ Rijbaanlengtes van 4,5 tot 10 meter
✔ Ook geschikt voor vorkheftrucks
✔ Beide rijbanen in breedte verstelbaar
✔ Ook als tandemopstelling te installeren 

 

Specificaties 

Hefvermogen 12.000 kg

Hefhoogte 1.890 mm

Oprijhoogte 245 mm

Hef- / daalsnelheid 90 sec

Ook leverbaar als verlengde / verbrede versie.

SD32PHL 
LUCHTHYDRAULISCHE BRUGKRIK 3.200 KG

✔ Inclusief draag armen, spiraalslang 

 en lucht behandelingsset

€ 3.745 

€ 3.185

De Bakker Bedrijfswagen Groep is al ruim 

50 jaar een professionele speler op de 

bedrijfswagenmarkt en een “no-nonsense” 

organisatie. Bakker Bedrijfswagens richt 

zich op het volledige bedrijfswagensegment  

van 0-50 ton GVW. 

BEDRIJFSWAGENS

“Voor onze werkplaatsen in 

Barneveld en Apeldoorn zijn 

Stertil-Koni vier-kolommers  

geïnstalleerd van 5,5t., 7t. 

 en 17.5t. Daarmee zijn we 

weer helemaal klaar voor  

de toekomst”    

Niec Scholten

Vestigingsmanager
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Met name door Connexxion, dat maar liefst 

100 elektrische gelede VDL Citea bussen 

inzet op de drukke concessie Amstelland- 

Meerlanden (AML). Hiermee ontstaat in een 

klap de grootste elektrische busvloot van 

heel Europa! 

TransDev, het moederbedrijf van Connexxion,  

loopt daarmee voorop en investeert fors in 

zero-emission busvervoer. Er wordt 24 uur 

per dag gereden en tussentijds bijgeladen 

op 4 laadperrons met 14 snelladers en  

84 ‘overnight chargers’ voor bussen die  

’s nachts niet rijden.  

De elektrische bussen worden onderhouden 

in de nieuwe Connexxion werkplaats op 

Schiphol, waar gekozen is voor een unieke 

oplossing: twee ECOLIFT 90 schaarsystemen 

van Stertil-Koni, met een hefvermogen van 

ruim 40 ton per systeem. 

Het gras wordt steeds groener

Nederland bevindt zich qua  

ontwikkeling van elektrisch busver-

voer in de kopgroep van Europa. 

Van de 5.000 ov bussen in ons 

land zijn er in 2018 al 300 voorzien 

van een stekker met 0% CO-2 

uitstoot. Een groei van 1% naar 

6% in minder dan 2 jaar, dat gaat 

de groene kant op dus?

Schiphol wil de duurzaamste luchthaven ter wereld worden. Om dit te bereiken is er 

afgelopen jaren fors geïnvesteerd in CO2 reductie voor personenvervoer op en rond  

de luchthaven. Onder andere door de inzet van 167 elektrische Tesla’s als Schipholtaxi 

en 35 elektrische bussen voor het vervoer van passagiers van en naar de terminal. 

Hiermee behoort Schiphol wereldwijd zelfs tot de koplopers. Maar ook het busvervoer 

van en naar de luchthaven moest groener … en dat is gelukt.

 

“Wij wilden een vlakke vloer  

en volledige vrijheid om het 

voertuig heen, maar niets  

inleveren op stabiliteit.  

Daarnaast hebben we door  

de minimale inbouwdiepte van 

de ECOLIFT flink op de  

inbouwkosten bespaard”

Ruud Heidenrijk 

Fleetmanager Connexxion / TSN
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Leverbaar als 2-, 3- of 4 schaar versie

Specificaties  ECO 60  ECO 90 ECO 120

Hefvermogen   27.000 kg  40.500 kg 54.000 kg

Hefhoogte   1.780 mm  1.780 mm 1.780 mm

Bereik verrijdbare schaar                       3.000 - 4.000 - 5.200 mm (alle types)

Vermogen   2x 3,7kW  3x 3,7kW 4x 3,7kW

Hef- / daaltijd snelheid   90 sec  90 sec 90 sec

ECOLIFT 60 / 90 / 120
HYDRAULISCHE VERZONKEN SCHAARHEFBRUG

✔  Volledig wielvrij heffen
✔  Hefvermogens van 27 tot 54 ton
✔  Lage constructieve inbouwkosten
✔  Extreem ondiepe inbouw: 870 mm
✔  Stabiliteit, ook bij een hoog zwaartepunt

ECOLIFT

Prijs op 

aanvraag
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KAR 55 / 75
HYDRAULISCHE RIJBANEN SCHAARHEFBRUG 

✔  Rijbaanlengte tot 7 meter
✔  Ook leverbaar als uitlijnversie
✔  Maximale toegankelijkheid voertuig
✔  Mechanische vergrendeling per cilinder
✔  Uniek wielvrij heffen voor lang(st)e bestelwagens

Specificaties KAR 55 KAR 75N KAR 75 CT

Hefvermogen 5.500 kg 7.500 kg 7.500 kg

Hefhoogte 2.055 mm 1.950 mm 1.950 mm

Rijbaanlengte 5.600 mm 7.000 mm 6.000 mm

Oprijhoogte 260 mm 260 mm 310 mm

Afgebeeld KAR 55 in uitlijn- / wielvrij versie 

SCHAARBRUGGEN

“In de KAR 75 rijbanen schaarhefbrug van  

7,5 ton hebben wij de ideale oplossing  

gevonden om in onze bedrijfswagen  

werkplaats ook alle nieuwe Crafters  

te kunnen uitlijnen en onderhouden.”

Arjan van Nieuwenhoven

Directeur Aftersales

Vanaf 

€ 23.900
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In Benschop (bij Nieuwegein) startte in 1869 een dorpssmederij die, bijna 150 jaar later, onder leiding van de vierde generatie Terberg 

uitgroeide tot wereldspeler van formaat. In 2017 werd de Terberg Group uitgeroepen tot ‘familiebedrijf van het jaar’.

De kracht van een familiebedrijf zit hem in het karakter. Zakelijk? Ja uiteraard, want er moet geld verdiend worden. Maar ook een enorme 

betrokken heid vanuit het management naar alle mensen binnen het bedrijf, als één grote familie. De slogan ‘ons woord is onze handtekening’  

geeft dan ook goed weer hoe men binnen Terberg met elkaar omgaat. 

De verwantschap is groot: ook Stertil is als Nederlands productiebedrijf uitgegroeid tot wereldspeler met haar Koni hefsystemen voor  

het zware segment. We zijn dan ook erg trots dat Terberg voor de productie van haar Terminal, RoRo en Yard trekkers, die in meer  

dan 100 landen op (lucht)havens, zware industrie, logistiek en weg/rail vervoer worden ingezet, vier volledig verzonken  

Stertil-Koni SKYLIFT 350’s met vloerreces heeft aangeschaft.

Van je familie moet je het hebben …

”De vloervrije opstelling geeft ons 

maximale bewegingsvrijheid in en 

om de voertuigen, waardoor we 

efficiënt en snel kunnen werken.” 

Bob van Schaik

Manager PDI
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SKYLIFT 200 / 250 / 350
HYDRAULISCHE RIJBANEN HEFBRUG

✔  Enorme bewegingsvrijheid
✔  Rijbaanbreedte 750 of (als optie) 830 mm
✔  Leverbaar als opbouw- of inbouwversie
✔  Onafhankelijke mechanische vergrendeling
✔  Optioneel leverbaar met rijbaan verlengstukken  

Specificaties SKY 200 SKY 250 SKY 350

Hefvermogen 20.000 kg 25.000 kg 35.000 kg 

Hefhoogte 1.750 mm 1.750 mm 1.750 mm 

Rijbaanlengte  7-8-9-10 m 8-9-10-12-14,5 m 8-9-10-12-14,5 m

Hef / daal snelheid 90 sec 90 sec 90 sec 

SKYLIFT

Vanaf 

€ 44.500

✔  Biologisch afbreekbare olie
✔  Programmeerbare hefhoogte
✔  Automatisch vloerafdekking (optie)
✔  Ebright bediening met 7” touchscreen 
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Ook leverbaar als gegalvaniseerde ‘washbay’ uitvoering

Volledige rijbaanlengte beschikbaar 

door unieke reversed roll-off beveiliging

LANG, LANGER, LANGST

De SKYLIFT kan geconfigureerd worden tot wel  

30 meter, met een totale hefcapaciteit van 70 ton.  

Met de speciaal ontworpen synchronisatie set en  

(eventueel) een brugstuk ertussen, kunnen twee  

SKYLIFT bruggen als één lange óf als twee aparte  

hefbruggen worden gebruikt.

Veiligheid: de onafhankelijke mechanische vergrendeling 

werkt al vanaf 90 mm hefhoogte
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ST1065 - ST1175
HYDRAULISCHE MOBIELE HEFKOLOMMEN

✔  Hefvermogens van 6,5 tot 17,5 ton per kolom
✔  Ook als bekabelde versie (in vaste opstelling)
✔  Toepassingen van 1 tot 32 kolommen 
✔  Eenvoudig en licht te verplaatsen
✔  Maximale flexibiliteit
✔  Minimaal onderhoud

Specificaties ST1065 ST1075 ST1085 ST1100 ST1130 ST1175 

Hefvermogen     6.500 kg 7.500 kg 8.500 kg 10.000 kg 13.000 kg 17.500 kg

Opnamevorken         vast verstelbaar verstelbaar verstelbaar vast vast

Lengte vork     500 mm 350 mm 350 mm 300 mm 640 mm 450 mm

Breedte vork     770 mm 240-560 mm 240-560 mm 240-560 mm 1.006 mm 806 mm

Afgebeeld is de Earthlift versie 

Prijs op 

aanvraag
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De nieuwe ebright bediening werkt intuïtief met  

een 7” Nederlandstalig touchscreen, dit maakt  

het bedienen van elke set eenvoudiger dan ooit.

MOBIELE HEFKOLOMMEN

ROSIERVANDENBOSCH biedt met drie 

centraal gelegen werkplaatsen in Utrecht, 

Schelluinen en Tiel optimale MAN service. 

Voor de werkplaats in Schelluinen is recent 

een set mobiele hefkolommen aange-

schaft van Stertil-Koni. 

“We hebben vooral voor Koni  

gekozen vanwege de sterke  

reputatie die het merk heeft.  

De kolommen bevallen ons 

perfect: ze zijn flexibel,  

makkelijk te bedienen 

en licht te verrijden. 

Pieter de Jong 

Manager Aftersales

G-adapter voor het heffen 

van speciale voertuigen zoals  

AGV’S, trams en treinen

Snel en eenvoudig te  

verplaatsen dankzij kunststof 

wielen en het hydraulische 

pallettruck mechanisme.

VEILIGHEID
• Extra ruimte tussen kolom en voertuig: ook wanneer een probleem met de luchtvering 

ontstaat komt het voertuig niet in aanraking met de hefkolom.

• Het pallettruck mechanisme is beveiligd tegen onbedoeld verrijden tijdens heffen. 

• Het gelijkloopsysteem wordt al ingeschakeld bij een hoogteverschil van 15 mm.  

Daardoor is het heffen altijd stabiel, ook bij een ongelijkmatige lastverdeling van het voertuig.

• Na samenstelling van een set kunnen er geen (overige) kolommen onbewust bediend worden.

• Door selectief bezit van ID Keys kan er geen onbekwaam gebruik plaatsvinden.

Mobiele hefkolommen van Stertil-Koni zijn de ideale oplossing voor elke werkplaats: 

maximale flexibiliteit zonder vaste opstelling. Door de slimme ID-key is veiligheid 

gegarandeerd en kunnen tot wel 32 kolommen tegelijkertijd worden bediend in  

één configuratie. De speciale deep-cycle accu’s hoeven bij gemiddeld gebruik slechts 

eens per twee weken te worden opgeladen. Bij de groene en duurzame Earthlift is  

dit nog eens 35% minder, doordat vrijkomende energie van het dalend voertuig in  

de accu’s wordt opgeslagen en hergebruikt. 
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Afgebeeld met aluminium rolafdekking (optie)

Als frame uitvoering met verzinkt inbouwframe

De DIAMONDLIFT is ontworpen op 

veiligheid, gebruiksgemak en betrouw-

baarheid. Zo zijn de vergrendelprofielen  

gemaakt van gehard, genitreerd staal 

en werkt de vergrendeling als een  

parkeerstand zodat de cilinders  

nooit ongewenst kunnen dalen.  

Alle elektrische besturingscomponenten 

bevinden zich slim bovengronds,  

dat geeft minder kans op storingen  

en is eenvoudiger in onderhoud.  

Per cilinder is slechts 18 liter biolo-

gisch afbreekbare olie nodig, daarmee 

is de DIAMONDLIFT ook nog eens 

heel duurzaam.

Als cassette uitvoering met Diamondguard® coating

DIAMONDLIFT

Prijs op 

aanvraag
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Specificaties 64-2 96-3 128-4

Hefvermogen 30.000 kg 45.000 kg 60.000 kg

Cilinders 2 3 4

Hefhoogte 1.855 mm 1.855 mm 1.855 mm

Putdiepte 1.755 mm  1.755 mm 1.755 mm

Hef- / daaltijd 90 sec 90 sec 90 sec

Met 7 vestigingen onderscheidt Volvo Truck & Renault Bedrijfs-

wagendealer Nijwa Groep zich door het aanbieden van one-stop 

shopping met een excellent serviceniveau. Mede daarom moet er 

altijd blind kunnen worden vertrouwd op de werkplaatsen.

DIAMONDLIFT 
HYDRAULISCH STEMPELHEFSYSTEEM VAN 30-60 TON

✔  Maximale veiligheid 
✔  Opnamebereik bijna 6 meter
✔  Bovengrondse motorunit
✔  Vele configuraties mogelijk

✔ Biologisch afbreekbare olie
✔ Programmeerbare hefhoogte
✔ Onafhankelijke vergrendeling
✔ Ebright bediening met 7” touchscreen

“In onze Nijwa werkplaatsen zijn meerdere  

SKYLIFT hefbruggen in gebruik en bij Nijwa Hengelo 

is het nieuwe DIAMONDLIFT stempelsysteem van  

Stertil-Koni geïnstalleerd. Door de volledig vlakke 

werkvloer hebben wij maximale bewegingsvrijheid.”    

Dick Winkel

Werkplaats-chef Nijwa Hengelo

Console met elektronische besturing bovengronds

Veilige vergrendeling met parkeerstand
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GD1 / GD2(M*) / GDT  
HANGENDE PUTKRIK MET ENKELE, DUBBELE OF TELESCOOP CILINDER

✔  Soepel verrijdbaar (l + b)
✔  Bediening op werkhoogte
✔  Slank ontwerp, makkelijk te passeren
✔  Loopwielen voorzien van smeernippels
✔  Geen rolbeweging door veerbelaste wielen

Specificaties GD1    GD2(M*)    GDT (telescoop)

Hefvermogen 10-15-20 t    10-15-20 t    15 t

Slag 800 mm    420 mm    1.280 mm

Min. hoogte 1.020 mm    545 mm    900 mm

Max. hoogte 1.820 mm    945 mm    2.180 mm

Breedte (op maat) 590 - 1.410 mm    590 -1.410 mm    725 - 1.410 mm

* met mechanische beveiliging

PUT- EN BRUGKRIKS

“Voor onze werkplaats in  

Barneveld hebben wij 

hangende en vloer verrijdbare 

putkriks aangeschaft van  

AC Hydraulic. Doordat  

de hefcilinder zijwaarts  

verplaatsbaar is in het frame,  

is er meer ruimte in de put. 

Daarnaast zijn de Deense AC 

kriks snel en betrouwbaar.” 

Niec Scholten

Vestigingsmanager

Toebehoren

BEDRIJFSWAGENS

Afgebeeld is GD1 met T6 toebehoren (optie)

Vanaf 

€ 3.850
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Vanaf 

€ 3.725

FL60 / 120 / 160 / 200  
HYDRAULISCHE BRUGKRIK MET ENKELE OF DUBBELE CILINDER

✔  Soepel verrijdbaar
✔  Snel werkende krik
✔  Vele hulpstukken leverbaar 
✔  Stabiel door 2 cilinders (FL2 serie)
✔  Topkwaliteit: meest uitgebreide garantie

Specificaties FL-1 (enkel) FL-2(M*) (dubbel)

Hefvermogen 6-12-16-20 t    6-12-16-20 t

Slag 200 mm    200 mm

Min. hoogte 305 mm    305 mm

Max. hoogte 505 mm 505 mm

Breedte (op maat) 590 - 1.410 mm    590-1.410 mm 

* met mechanische beveiliging

GGD150F / 150U 
VLOER VERRIJDBARE PUTKRIK  

✔  Ideaal voor transmissies
✔  Voetpedaal voor fijn-afstelling
✔  Veerbelaste wielen (tot 800 kg)
✔  Vaste (F) of verplaatsbare (U) cilinder
✔  Topkwaliteit: meest uitgebreide garantie

Specificaties 

Hefvermogen 15 t

Slag 1.285 mm

Min. hoogte 920 mm

Max. hoogte 2.205 mm

Afmeting basisframe 1.075 x 845 mm

GGD150U met T6 toebehoren (optie) 

Vanaf 

€ 4.950
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WTA500  
TROLLEY VOOR TRUCK- EN BUSWIELEN

✔  Flexibel & ergonomisch
✔  Verstelbare opname armen
✔  Ideaal voor tanks en remtrommels
✔  Opname armen v.v. gelagerde rollen
✔  Ook leverbaar incl. kraan WTK (optie) 

Specificaties 

Capaciteit Max. 500 kg

Wieldiameter Ø 270 - 1.300 mm 

Bereik opname armen 600 mm 

Hefhoogte 717 mm

Vanaf 

€ 1.285

ASSTEUNEN & OVERIG

JS-L / M / H serie 
ASSTEUNEN 

✔  Keuze uit 3 hoogtes
✔  Robuuste Stertil-Koni kwaliteit
✔  Getest onder 200% statische belasting
✔  Veerbelaste wielen = makkelijk verrijdbaar (M / H)
✔  Steunen inklapbaar = minder opslagruimte (M / H)

Specificaties JS-L12 JS-M8/M12 JS-H8/H12

Model laag middel hoog

Capaciteit 12 t 8,5 / 12 t 8,5 / 12 t 

Hoogte 355-550 mm 765-1.290 mm 1.270-2.020 mm

Verstelbare posities 3 7 10

Inklapbaar / verrijdbaar nee ja ja

Vanaf 

€ 130
p/st

Ideaal voor de werkplaats

Verstelbare kraanarm (optie) 

Afgebeeld met standaard schijf, 

U-opnemer (optie) of V-opnemer (optie)

20



Specificaties 25-1 25-1H 25-2 B25-2 (portable) 

Capaciteit 25 t 25 t 25 / 10 t 25 / 10 t

Min. hoogte 220 mm 360 mm 180 mm 160 mm

Max. hoogte 345 mm 610 mm 275 / 380 mm 235 / 320 mm

Specificaties 50-2 50-3 50-3H

Capaciteit 50 / 25 t 50 / 25 / 10 t 0 / 25 / 10 t

Min. hoogte 220 mm 150 mm 220 mm 

Max. hoogte 340 / 450 mm 210 / 265 / 335 mm    340 / 450 / 560 mm 

 

Specificaties 65-1 65-1H

Capaciteit 65 t 65 t

Min. hoogte 245 mm 425 mm 

Max. hoogte 380 mm 725 mm 

P40 / 60 / 100 serie 
HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS 

✔  Stevig en breed frame
✔  Manometer op ooghoogte
✔  Dubbelwerkend voetpedaal
✔  Zijwaarts verplaatsbare cilinder
✔  Ook leverbaar als hand hydraulisch

Specificaties P40EH1/H** P60EH1(2*)/H**    P100EH2/H**

Capaciteit 40 t 60 t    100 t 

Slag 300 mm 300 mm    300 mm

Hoogte 1.740 mm 1.980 mm    2.040 mm

Breedte (incl. motor) 1.355 mm 1.555 mm    1.765 mm

*   EH2: met dual-stage pomp voor sneller persen

** hand hydraulisch

Als portable versie voor 

service onderweg

Vanaf 

€ 3.150

Vanaf 

€ 1.650

Afgebeeld is type 50-3H

25 / 50 / 65 serie 
LUCHTHYDRAULISCHE ROLKRIKS

✔  Telescoop stang voor langere reach (TH)
✔  Extra lage uitvoering voor bussen (3H) 
✔  Overdruk ventiel & dodeman’s knop
✔  Voor zwaar & intensief gebruik
✔  Hard verchroomde cilinders
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Varioflex TEC260 
PROFESSIONELE TRUCK REMMENBANK 

✔  Duitse topkwaliteit
✔  Zware 11 kW motoren
✔  Heffend rollenpaar (optie)
✔  Zéér duurzame rolbekleding
✔  Mechanisch geremde rollen (optie) 

Specificaties 

Max. aslast 16.000 kg

Roldiameter 260 mm

Testsnelheid 2,3 km/u

Voeding 400V / 63A

Ook leverbaar in afwijkende maatvoering 

voor bestaande vloersparingen  

“Voor onze GomesTrucks vestigingen in Warmenhuizen en 

Schiphol én Truck Service Simons B.V. te Echt is gekozen 

voor 3 zware truckbanken van AHS. Deze hebben een 

hoog marktaandeel in Duitsland en kwamen voor ons  

als beste uit de bus, na het vergelijken van levensduur,  

specificaties en totale kostprijs. Verder vind ik het prettig 

om vaste aanspreekpunten te hebben bij Stokvis,  

zowel voor verkoop als service” 

Ben Slijkerman

Gomes Trucks / Simons Truckservice

AHS PRÜFTECHN I K

Vanaf 

€ 28.925
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GST 1602 
HYDRAULISCHE SPELINGSDETECTOR

✔ 16 testrichtingen
✔  Thermisch verzinkt
✔  Automatische ruststand
✔  Verplichting APK1 vanaf mei 2018 >
✔  Draadloze afstandsbediening (optie)

Specificaties 

Max. aslast 16.000 kg

Max. kracht 20 kN

Vermogen 3,3 kW

Voeding 400V / 16A

  

CDS340NL
DIGITALE ROETMETER MET UITLEZING  

✔  AVL topkwaliteit
✔  Bluetooth interface
✔  Exclusief nul-emissiekast
✔  Geïntegreerde rpm opnemer (optie)

Specificaties 

Max. emissietemp. 200 ˚C 

Afmetingen 285 x 395 x 136 (h x b x d)

Gewicht 3.500 gr

Ook voor bestaande situaties 

Afgebeeld als complete set incl. trolley & geïntegreerde rpm opnemer (optie)

APK
AHS PRÜFTECHN I K

Prijs op 

aanvraag

Vanaf 

€ 10.500

Excl. plaatsing
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AXIS 500
LASER UITLIJNSYSTEEM VOOR TRUCK, TRAILER & BUS 

✔  Mobiel te gebruiken
✔  Functioneel en betrouwbaar  
✔  Elektronische camber meting
✔  Opspanning met magneetvoeten 

Vanaf 

€ 6.925

Dat truck uitlijnen loont weten ondernemers al lang: 

flinke besparingen op brandstofgebruik (3-5%) en  

overmatige banden slijtage (tot wel 35%) zijn geen 

fabeltjes. Om goed en vooral snel uit te kunnen lijnen 

is geavanceerde apparatuur nodig.

Vanaf november 2015 zijn automatisch noodstop 

(‘emergency braking’) en ‘Lane Departure Warning’ 

wettelijk verplicht. Maar deze systemen moeten na 

reparatie, vervanging of bijvoorbeeld een uitlijnbeurt  

wel opnieuw gecontroleerd en afgesteld worden.  

Aansprakelijkheid hiervoor zal in de toekomst steeds 

verder worden aangescherpt.

Een goed advies begint met een gedegen uitleg en 

demonstratie, dit verzorgen wij graag voor u!

Rob Eikenaar

Productmanager

Een goed advies

24



SAD4000 / 500
KALIBRATIE SYSTEEM VOOR VEILIGHEIDSSENSOREN             

✔ Live beeld tijdens afstellen
✔ Meting incl. set-up in < 5 min
✔ Opslag voertuig meetgegevens
✔ Elektronische meting in rijtoestand
✔ Geschikt voor o.a. Wabco, TRW/Knorr en TRW

Opties

• Kalibratiebok t.b.v. Multi Function Camera voor SAD500 / SAD4000

• Spiegel adapter t.b.v. oud model Wabco sensor

SAD4000: alleen i.c.m. AXIS 4000 uitlijnsysteem

SAD500: i.c.m. laser uitlijnsystemen

UITLIJNING & KALIBRATIE

AXIS 4000
CAMERA-GESTUURD UITLIJNSYSTEEM VOOR TRUCK, TRAILER & BUS 

✔  Meting in rijtoestand
✔  Bandklemmen voor alu velgen
✔  Uitlijnrapport met voor/na meting 

Vanaf 

€ 17.500

Vanaf 

€ 5.890

✔  Aanbevolen door truckfabrikanten
✔  Snellere meting door speciale opspanning
✔  Elektronisch meten: live beeld voor afstellen
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TORQ 26N 
BANDEN (DE)MONTAGE APPARAAT 

✔ Hydraulische opspanning 14-26”
✔ Zeer geschikt voor mobiele service
✔ Tubeless rollen voor snel demonteren
✔ Speciale haak voor onbeschadigd monteren  
✔ Sterke constructie, weinig bewegende delen

Specificaties 

Afdrukkracht 14.000 N

Wielbreedte 695 mm

Wieldiameter 1.300 mm

Max. wielgewicht  700 kg 

TBR 1100 
BANDEN VEILIGHEIDSKOOI 

✔ Geïntegreerde uitrol functie
✔ Biedt als enige échte veiligheid!
✔ Veiligheidsschakelaars in deuren
✔ Beschermt tegen drukgolf én materiaal

Specificaties 

Lengte 1.450 mm 

Breedte 800 mm

Hoogte  1.420 mm

Max. wieldiameter 1.300 mm

Max. wielbreedte 600 mm 

Librak 240 HWC 
MOBIEL BALANCEERAPPARAAT 

✔ Compact 
✔ Motor aangedreven  
✔ Werkt op 230V en 24V
✔ Ook geschikt voor mobiele service
✔ Standaard inclusief opspanning  

op de boutgaten (8 en 10 gaats)

Specificaties 

Velgdiameter  10 - 30”

Velgbreedte 1,5 - 22”

Max. wieldiameter 1.320 mm

Max. wielgewicht  200 kg 

Optioneel leverbaar met afdrukschotel 

Afgebeeld als complete kooi (optie)

vanaf 

€ 8.450

Vanaf 

€ 5.275

WIELSERVICE

MasterMount apparatuur is onderdeel 

van de Master® huislijn van Stokvis 

Equipment en speciaal geselecteerd 

op functie en mogelijkheden: Europese  

kwaliteit maar dan wel met een 

aantrekkelijk prijskaartje: met Master-

Mount bent u verzekerd van de beste 

prijs/kwaliteitsverhouding in de markt. 

Vanaf 

€ 2.450
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R-134a / R-1234yf
VOLAUTOMATISCHE AIRCOSERVICE STATIONS

✔ Uitgebreide voertuig database 

✔ Meer dan 60 jaar ervaring 

✔ Koudemiddel identifier (AC1234-8)

✔ Geïntegreerde printer

✔ Zeer krachtige 2-fase vacuümpomp (zie schema)

 R-134a  R-1234yf
 

Specificaties AC695PRO  AC790PRO AC690PRO-yf AC1234-8

Koudemiddel tank 20 kg 35 kg 20 kg 10 kg 

Vacuümpomp -    -  -     -

2-fase vacuümpomp  170 L/min 283 L/min 170 L/min 170 L/min

Oliereservoirs 2x 250 ml 2x 2.000 ml 2x 250 ml 3x 250 ml

UV reservoir 1x 50 ml - 1x 250 ml 1x 250 ml

Geïntegreerde printer       ja      ja        ja      ja

         

VDA norm -     -     -      ja 

Koudemiddel identifier     -    -        -      ja

 € 4.090,- € 5.255,- € 5.610,- € 7.850,-

 € 3.485,- € 4.450,- € 4.750,- € 6.670,-

    

AIRCOSERVICE

Door nauwe samenwerking met de autofabrikanten beschikt 

Robinair over homologaties van vrijwel alle merken. Meer dan 

60 jaar ervaring en trouwe gebruikers over de hele wereld  

maken Robinair geliefd en wereld marktleider. De zeer krachtige 

vacuümpomp, een van de belangrijke Robinair kenmerken, 

zorgt voor de hoogste terugwingraad van koudemiddel en de 

kortste servicetijd, wat in alle praktijktesten wordt bewezen. 

Maak aircoservice ook winstgevend met Robinair.
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Sinds 2012 trekken twee specialisten samen op: Hamer en Stokvis. In de afgelopen jaren zijn er 

al tientallen werkplaatsen ingericht met de mooiste equipment oplossingen. Van prefab put tot 

complete werkplaats inrichting, wij schuiven graag aan tafel! 

✔ Uitgebreide project ervaring
✔ Compleet productaanbod
✔ Persoonlijke begeleiding
✔ Referenties
✔ Maatwerk 

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS

Stokvis Equipment B.V. | Bergweidedijk 7 | 7418 AB Deventer | 0570 - 500 500 | info@stokvis-equipment.nl | WWW.STOKVIS-EQUIPMENT.NL

Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties

Alle prijzen excl. BTW / inclusief plaatsing (tenzij anders aangegeven) / 

beschikbaar zolang de voorraad strekt

Druk- en zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden

Twee specialisten, één concept


