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APK
In een brief aan de Tweede Kamer 

geeft de minister aan dat landbouw-

trekkers die sneller kunnen dan  

40 km/u APK-plichtig worden.  

Een veelbesproken en terugkerend 

onderwerp, maar welke APK meet-

middelen zijn beschikbaar en nodig?

HOLLANDS GLORIE
In Middelburg worden al sinds 1947 de 

mooiste maaiarmen gemaakt. Met ruim 

47 jaar ervaring is Herder uitgegroeid tot 

absolute wereldleider in sloot-, beplantings-  

en berm onderhoud. Hollands Glorie binnen  

een groot Amerikaans concern.  

SAFETY FIRST
Groot materieel vraagt om degelijke 

equipment en medewerkers vragen 

om een veilige werkomgeving. Hoe 

beiden samen kunnen gaan is te zien 

vanaf pagina 24.  
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HEFBRUGGEN
Van zware vier-kolommer tot verzonken 

schaarheffers, van stempel hefsysteem tot 

een set mobiele draadloze hefkolommen,  

alles samen onder één dak. Vanaf pagina 4, 

een greep uit het breedste assortiment 

hefbruggen van Nederland.

OP DE BOUW
Projectcördinator Peter de Jonge over het 

begeleiden van (nieuwbouw-) projecten, 

CAD tekenwerk en het bezoeken van  

de bouwplaats. Uiteraard met bouwhelm 

en een grote rugzak aan ervaring …  

Peter aan het woord!

27

18

EEN WARM BAD
Een blik in de nieuwe, geheel overdekte 

en geïsoleerde washal van loonbedrijf 

Markvoort uit Schalkhaar. Waar machines 

niet alleen gecheckt worden op de impo-

sante washbay hefbrug maar ook intensief 

gereinigd worden met tot 40 graden 

opgewarmd water.
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Ken en spreek de taal van de sector waarin gewerkt wordt, dat is mijn motto. Want zonder 

kennis en ervaring komt er ook geen goed advies. En dat is wel waar alles mee begint als er 

wordt nagedacht over een investering in de werkplaats of over nieuwbouw. 

Samen bouw je een relatie op en werk je aan de juiste oplossing voor die ene specifieke 

werkplaats: de plek waar het geld verdiend wordt. Dat is waar efficiëntie en rendement 

belangrijk zijn, niet alleen vandaag en morgen maar vooral ook voor de toekomst. In de werk-

plaats wordt mede het succes van de onderneming bepaald, want de eerste aanschaf loopt 

via de verkoop maar de daaropvolgende via de werkplaats. Daar wordt klanttevredenheid 

bepaald … en dat is voor ons niet anders.

Met 32 jaar ervaring en een flinke dosis enthousiasme kom ik graag in gesprek … om samen 

te werken aan verbeteringen en de juiste oplossing voor uw werkplaats.

 

Marcel Middelkamp

Technisch Adviseur

Spreek de taal

04
Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties

Deze uitgave is tot stand gekomen met medewerking van:

23

0302



Afgebeeld met 3e rijbaan (optie)

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

HEFBRUGGEN 2-KOLOMS

MAESTRO 2.20 GREENCARE 
MECHANISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG VOOR TUIN & PARK

✔ Duurzaam behandeld en gepoedercoat
✔ Minimale slijtage door gewalste spindels
✔ Ook geschikt als standaard 2-kolommer (optie)
✔ Speciale ‘greencare’ opname armen & adapters
✔ Extensies voor grote tuin/park voertuigen (optie)

ACCESS 400 / 600V
HEFTAFEL VOOR TUIN & PARK 

✔ Breed platform voor zitmaaiers, 

 driewielers, etc.
✔ Met voetpomp 

 of lucht-hydraulisch bedienbaar
✔ Maximale toegang rond het voertuig
✔ Compact, snel en stabiel 

FREEDOMLIFT 2055 / 2070 
HYDRAULISCHE 2-KOLOMS HEFBRUG

✔ Enorm opnamebereik
✔ Lange levensduur, lage kosten
✔ Extra doorrijdbreedte mogelijk  
✔ Ook geschikt voor langere voertuigen
✔ Zonder bovenbouw mogelijk (optie) 

Specificaties SK2055 SK2070 SK2090

Hefvermogen 5.500 kg 7.000 kg 9.000 kg

Hefhoogte 2.045 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 4-KOLOMS

Afgebeeld is type SD32PHL ST 4055 / ST4070
HYDRAULISCHE 4-KOLOMS HEFBRUG

✔ Vlakke rijbanen

✔ Lage oprijdhoogte

✔ Instelbare daalsnelheid

✔ Zeer snel heffen en dalen

✔ Comfortabel voor lange mensen

SD-SERIE 
LUCHTHYDRAULISCHE BRUGKRIK 
VAN 2.000 KG – 4.000 KG

✔ Inclusief draagarmen, spiraalslang 

en luchtbehandelingsset

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

Ook leverbaar als verlengde / verbrede versie 

Afgebeeld is de SK2055 EFA met 

Extended Flex Arms

 

Specificaties 

Hefvermogen 2.000 kg  

Hefhoogte 1.985 mm 

Opname hoogte 85 mm   

Hef- / daaltijd 40 sec 

Specificaties 400 600V

Hefvermogen 400 kg 600 kg

Hefhoogte 800 mm 1.000 mm

Platform lengte 1.900 mm 2.200 mm  

Platform breedte  1.050 mm 1.450 mm

Oprijdhoogte 130 mm 120 mm
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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

DIAMONDLIFT 
HYDRAULISCH STEMPELHEFSYSTEEM VAN 30-60 TON

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

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

De DIAMONDLIFT is ontworpen op veiligheid,  

gebruiksgemak en betrouwbaarheid. Zo zijn de ver-

grendelprofielen 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 biologisch afbreekbare olie nodig, daarmee is 

de DIAMONDLIFT ook nog eens heel duurzaam. Console met elektronische besturing bovengronds

Als frame uitvoering met verzinkt inbouwframe

Afgebeeld met aluminium rolafdekking

DIAMONDLIFT

Veilige vergrendeling met parkeerstand
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Leverbaar als 2-, 3- of 4 schaar versie

Specificaties    ECO60  ECO90 ECO120

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 90 sec  90 sec 90 sec

ECOLIFT 60 / 90 / 120
HYDRAULISCHE VERZONKEN SCHAARHEFBRUG

✔ Grote stabiliteit, ook bij een hoog zwaartepunt
✔ Extreem ondiepe inbouw: 870 mm
✔ Lage constructieve inbouwkosten
✔ Hefvermogens van 27 tot 54 ton
✔ Volledig vlakke vloer

ECOLIFT

In duizenden werkplaatsen over de 

hele wereld wordt al sinds 1947 

vertrouwd op Stertil-Koni. Nederlands’ 

eigen hefbruggen merk, geliefd om 

haar kwaliteit en lange levensduur.  

Met een team van meer dan 400 

mensen worden hefbruggen gepro-

duceerd, verkocht en onderhouden  

in meer dan 45 landen. Stertil-Koni is 

in de afgelopen decennia uitgegroeid tot 

wereldwijd  marktleider in hefbruggen 

voor het zware segment. Met een hef-

brug van Stertil-Koni ben je verzekerd 

van de langste levensduur tegen de 

laagste kosten.

In Schalkhaar, onder de rook van Deventer, staat de nieuwe en indrukwekkende 

washal van loonbedrijf Markvoort. De hogedruk pistolen, die op een railsysteem 

aan het dakspant bevestigd zitten, leveren tot circa 40 graden opgewarmd water. 

Een krachtige afzuiginstallatie zorgt ervoor dat er niet in damp gewerkt hoeft  

te worden. 

In deze goed geïsoleerde washal staat een 12 meter lange SKYLIFT hefbrug van het 

Nederlandse Stertil-Koni, in zogenaamde ‘washbay’ uitvoering en met een hefvermogen 

van maar liefst 35 ton!  De hefbrug is aangeschaft om de onderkant van machines te kunnen 

reinigen en vooral alles goed te kunnen inspecteren. Het hele machinepark van Markvoort 

gaat dan ook - voorafgaand aan het grote winteronderhoud - over de SKYLIFT heen.

Mede-eigenaar Wiljan Wigink is tot nu toe heel tevreden over zijn project: “Het was een flinke 

investering, maar als je ziet hoeveel uren er gereinigd wordt en hoe lang zo’n wasplaats 

mee gaat  binnen alle regelgeving, kan het voor ons wel uit.” Ook is hij erg tevreden over 

de SKYLIFT hefbrug die is aangeschaft: “We zijn zuinig op onze mensen, die werken nu 

veel prettiger en gezonder met een rechte rug … daarmee kreeg dus ook ons personeel 

een ‘warm bad’.”

Een warm bad

De SKYLIFT 350 washbay van 12 meter lengte
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SKYLIFT 200 / 250 / 350
HYDRAULISCHE RIJBANEN HEFBRUG

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

  

Specificaties SKY200 SKY250 SKY350

Hefvermogen 20.000 kg 25.000 kg 35.000kg 

Hefhoogte 1.750 mm 1.750 mm 1.750 mm  

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

Hef / daal snelheid 90 sec 90 sec 90 sec 

 

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

SKYLIFT
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MOBIELE HEFKOLOMMEN

ST1065 - ST1175
HYDRAULISCHE MOBIELE HEFKOLOMMEN

✔ Levenslange garantie op het loopwielen systeem
✔ Hefvermogens van 6,5 tot 17,5 ton per kolom
✔ Maximale flexibiliteit, minimaal onderhoud
✔ Uit te breiden tot maximaal 32 kolommen 
✔ Eenvoudig en licht te verplaatsen
✔ Werken op de juiste hoogte

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

De nieuwe ebright bediening werkt intuïtief met een 

7” Nederlandstalig touchscreen, dit maakt het bedienen 

van een set kolommen eenvoudiger dan ooit.

“In onze werkplaatsen wordt 

gewerkt met zwaar materieel, 

daarom zochten wij een  

oplossing om de veiligheid 

binnen ons bedrijf te vergroten. 

Naast een wiellift, demonteer 

apparaat en bandenkooi zijn 

inmiddels al onze 4 vestigingen 

uitgerust met mobiele  

hefkolommen van Stertil-Koni.”   

Paul Schilder

Chef werkplaats

VEILIGHEID
• Uniek vergrendelingsysteem om de 35 mm. 

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

• Het gelijkloopsysteem schakelt al in bij een hoogteverschil van 15 mm. waardoor  

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

• Na samenstelling van een set kunnen (overige) kolommen niet 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. 

J. van der Sluis BV is sinds 1962 

specialist in landbouwmechanisatie, 

intern transport en constructie met vier 

vestigingen in Noord Holland. Van hieruit 

wordt een breed scala aan bedrijven 

bediend in de agrarische-, logistieke- en 

industriële sector.  

Universele basis adapter, geschikt voor alle trekkers.
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“In onze goed uitgeruste werk-

plaats in Ommen is de oude 

14-tons hefbrug vervangen door 

een set van 4 mobiele Stertil-Koni 

hefkolommen van 6,5t. per stuk. 

Hiermee zijn 2 nieuwe werk-

plekken gecreëerd die dagelijks  

worden benut en is de grote sta-

in-de-weg verdwenen. De keuze 

voor Stertil-Koni was niet moeilijk, 

daar werken we al jaren mee.”

Henk Gelderman

After Sales Manager

Hans van Driel B.V., onderdeel van Royal  

Reesink, levert totaaloplossingen voor  

kwalitatief hoogwaardige bouw-, grondverzet-, 

overslag- en recyclingmachines met een  

24/7 storingsdienst.

MOBIELE HEFKOLOMMEN

Hollands Glorie 
  

In Middelburg wordt al sinds 1947 ouderwets Hollands vakmanschap verricht.  

Met ruim 70 jaar ervaring is Herder uitgegroeid tot wereldleider in het onderhouden  

van open irrigatie en drainagekanalen, sloten en waterlopen. En in het kleine  

Brabantse dorp Giessen vind je - naast de groenten van Hak - nog een andere 

bekende Nederlandse naam: Conver. Daar worden maatwerk oplossingen  

bedacht én gemaakt voor maai onderhoud vanaf het water. 

 Beide oer-Hollandse bedrijven behoren, samen met Votex, Roberine en Precision Makers 

(greenbots) tot de succesvolle Dutch Power Company. De wereldwijde groei en het succes 

van deze groep viel ook op aan de andere kant van de grote plas, want sinds februari 2019  

is DPC ingelijfd door het beursgenoteerde Alamo Group Inc. uit Amerika. DPC blijft echter 

doen wat ze altijd al gedaan hebben: uitblinken als specialist en in het leveren van topkwaliteit, 

niet voor niets Hollands Glorie    

De verwantschap met Stertil uit het Friese Kootstertille is groot, ook die is als Nederlands 

productiebedrijf uitgegroeid tot wereldleider maar dan in hefsystemen voor het zwaar segment. 

Wij zijn er dan ook erg trots op dat Herder en Conver voor beide productielocaties gekozen 

hebben voor de robuuste en betrouwbare hefkolommen van Stertil-Koni. 

 ”Door mobiele hefkolommen in 

te zetten hebben we enorme 

tijdswinst geboekt. Maar ook  

veiligheid speelt voor mij een grote 

rol: onze mensen moeten veilig 

kunnen werken. Het is bijna niet 

meer voor te stellen dat we 3 jaar 

geleden nog zonder werkten.” 

Peter Mouthaan

Algemeen Directeur DPC
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“Voor onze vestiging in Dirkshorn is gekozen voor een rollen  

remmentestbank van het Duitse AHS. Als Fendt en Valtra dealer vinden 

wij het belangrijk om een zuivere meting te hebben van zowel de trek-

kers als het getrokken materieel. Hierdoor kunnen wij een juist advies 

afgeven aan onze klanten en verbeteren wij het rendement in onze 

werkplaats. Eventuele gebreken worden zichtbaar en in overleg met de 

klant gerepareerd, dat is omzet die we vroeger lieten liggen. Het testen 

sluit perfect aan bij de vaste waarden van ons bedrijf: betrouwbaarheid, 

kwaliteit, vakmanschap en service. Bij Stokvis voel ik me thuis, die 

spreken de taal van de werkplaats en begrijpen wat wij nodig hebben.” 

Jan van der Sluis

Eigenaar

GST 1602 
HYDRAULISCHE SPELINGSDETECTOR

✔ 16 testrichtingen
✔ Thermisch verzinkt
✔ Automatische ruststand
✔ Draadloze afstandsbediening (optie)

Specificaties 

Max. aslast 16.000 kg

Max. kracht 20 kN

Vermogen 3,3 kW

Voeding 400V / 16A

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

APK

  

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

Varioflex TEC310  
PROFESSIONELE REMMENBANK VOOR DE AGRI SECTOR

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

Specificaties 

Max. aslast 16.000 kg

Roldiameter 310 mm

Testsnelheid 2,3 km/u

Voeding 400V / 63A

Meetbereik 0 -8 / 0 – 40 kN

AHS PRÜFTECHN I K AHS PRÜFTECHN I K
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JS-L / M / H serie 
ASSTEUNEN 

✔ Robuuste Stertil-Koni kwaliteit
✔ Getest onder 200% statische belasting
✔ Door vering, eenvoudig in hoogte verstelbaar
✔ 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 / 12t 

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

Verstelbare posities 3 7 10

Inklapbaar / verrijdbaar nee ja ja

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 40-4 50-2 50-3         50-3H) 

Capaciteit 40 / 10 t 50 / 25 t 50 / 25 / 10 t         50 / 25 / 10 t

Min. hoogte 100 mm 220 mm 150 mm     220 mm 

Max. hoogte 275 mm 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 

Als portable versie 

voor service onderweg 

25 / 50 / 65 serie 
LUCHTHYDRAULISCHE ROLKRIKS

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

ASSTEUNEN & OVERIG

Ideaal voor elke werkplaats 

VLT6   
TRANSMISSIEKRIK 

Specificaties 

Capaciteit Max. 0,6 t

Min. Hoogte 720 mm

Maximale hoogte 1.9515 mm

Breedte 950 mm
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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

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

Afgebeeld is P60EH

Ideaal voor de grote wielmaten 

GGD150U met T6 toebehoren (optie) 

WTA1500 NT  
TROLLEY VOOR LANDBOUW WIELEN 

✔ Deense topkwaliteit
✔ Makkelijk te manouvreren
✔ Wielrotatie met draaihendel 
✔ Vrije toegang tot de wielbouten
✔ Meest verkochte wieltrolley in Europa

Specificaties 

Capaciteit Max. 1.500 kg

Wieldiameter Ø 1.000 – 2.400 mm

“GroeNoord  is met 16 werkplaatsen vanuit 14 vestigingen 

actief in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. 

Kwaliteit staat hoog aangeschreven binnen onze  

werkplaats & service afdeling zodat we onze klanten  

zo goed en snel mogelijk van dienst kunnen zijn.  

Dan moet je kunnen vertrouwen op je apparatuur, daar-

om kiezen wij voor AC producten van Stokvis Equipment. 

Deense topkwaliteit met maar liefst 36 maanden  

onvoorwaardelijke garantie, dat voelt vertrouwd.” 

Arno van Eijck

Service Manager 

WIELLIFT, KRIKS & PERSEN
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Uit onderzoek is gebleken dat meer dan  

50% (!) van de landbouwbanden te snel slijten. 

Vaak is de oorzaak een verkeerd uitgelijnde 

trekker, zelfs al bij aflevering. Het gevolg is 

een te hoog brandstof verbruik en te snel 

slijtende (dure) banden.  Met de speciaal voor 

landbouwvoertuigen ontwikkelde uitlijnappa-

ratuur van Master en Haweka zet je elke trekker 

op het juiste spoor. Zeker voor moderne 

trekkers met onafhankelijke wielophanging  

is uitlijning een absolute must! 

AXIS 50LM 
PROFESSIONEEL LASER UITLIJNSYSTEEM VOOR LANDBOUW  

✔ Opspanning met 3 magneetkoppen per velg 
✔ Asstand, toe- / uitspoor en totale sporing
✔ Opbergkist of als mobiele uitvoering
✔ Uitgebreide kit inclusief draaiplaten
✔ As meetprotocol op CD als sjabloon

Sporing 

Nauwkeurigheid < 0,5 mm

Meetbereik + / -28 mm

Camber (optie met hellingshoekmeter)

Nauwkeurigheid + /- 6 min

Meetbereik tot 5 graden

PRO 
LASER UITLIJNSYSTEEM  

✔ Complete kit  
✔ Brandstof besparing
✔ Minder banden slijtage
✔ Meeting binnen 5 minuten
✔ Sporing meten in mm zonder berekening

CENTRIC 
HOOGTESLAGMETER VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN    

✔ 2 meetrollen 150 / 30 mm
✔ Beste positie band/velg
✔ Simpel in gebruik
✔ Stabiel

Specificaties 

Aflees nauwkeurigheid 1/10 mm

Meetbereik 0-30 mm

In hoogte verstelbaar 

Leveringsomvang 

Laser systeem met koppen inclusief accu’s & lader

Set korte / lange magneetsteunen

2 afstelbare magneethouders

Afstelbare spoorschaal

UITLIJNEN
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MasterMount apparatuur is onderdeel 

van de Master® huislijn van Stokvis 

Equipment en speciaal geselecteerd 

op functie en mogelijkheden: Euro-

pese kwaliteit maar dan wel met een 

aantrekkelijk prijskaartje: met Master-

Mount ben je verzekerd van de beste 

prijs/kwaliteitsverhouding in de markt. 

Ook leverbaar in 56” uitvoering of als semi-automatische versie

Afgebeeld inclusief bandenklok (optie)

WIELSERVICE & BANDENKOOI

TORQ 60T  
BANDEN (DE)MONTAGE APPARAAT VOOR LANDBOUW

✔ Zeer sterke constructie 
✔ Opspanning 14” tot 60”
✔ Ook geschikt voor grootste landbouw wielen
✔ Hydraulisch bediende & roterende afdrukschotel
✔ Ergonomische bediening (arm / console / draadloos)

Specificaties 

Max. afdrukkracht 37 kN

Motortype 3-speed inverter

Max. wieldiameter 2.700 mm

Max. wielbreedte 1.600 mm  

Max. wielgewicht  2.000 kg 

MAXISAFE    
BANDEN VEILIGHEIDSKOOI VOOR LANDBOUW  

✔ Dubbele veiligheidsdeuren 
✔ Dubbele druk-aflatende gaaswand 
✔ Beschermt tegen luchtstroom / drukgolf 
✔ Beschermt tegen rondvliegend materiaal
✔ Zeer zware kwaliteitskooi uit Denemarken
✔ Banden vulstation met deurschakelaar  (optie) 

Specificaties 

Lengte 2.400 mm 

Breedte 1.400 mm

Hoogte  2.400 mm

Max. wieldiameter 2.200 mm / 86,6”

Max. wielbreedte 1.200 mm / 47,2” 

 Volker B.V. staat voor service, flexibiliteit en kwaliteit. Wij beschikken over  

een uitgebreid, modern machinepark met goed ingerichte werkplaatsen  

en vakkundige medewerkers.

“Ons onderhoud doen we zoveel mogelijk in eigen beheer 

waaronder ook banden. In onze aparte bandenwerkplaats 

werken we met een MasterMount Torq60 demonteer  

machine, een MasterAlign Pro uitlijnsysteem en een  

professionele veiligheidskooi. Hiermee voorkomen we  

zoveel mogelijk stilstand en onnodige kosten waarbij  

veiligheid voor ons op nummer 1 staat.”

Mathijs Volker

Allround medewerker

Simplex (enkel)

Duplex (dubbel) ]

Bandenklok (optie) 
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AIRCOSERVICE PROJECT COÖRDINATIE 

Project coördinatie
Plannen om de werkplaats te vernieuwen, compleet nieuw te bouwen of eerst op zoek naar  

een goed advies? Dan bent u bij Stokvis Equipment aan het juiste adres. 

“Het goed inrichten van een werkplaats is een vak apart, maar ook 

een heel leuk vak! Elke sector is anders en dat geldt dus ook voor de 

werkplaats, want daar is de juiste kennis voor nodig. De ervaring die 

ik als project coördinator heb opgedaan in de afgelopen 20 jaar komt 

daarbij goed van pas.

Wij denken graag mee in het ontwerp van een efficiënte werkplaats 

met werkplekken waarop monteurs goed uit de voeten kunnen.  

Omdat het CAD tekenwerk bij ons intern verzorgd wordt zitten we van  

begin tot eind van een project aan tafel, een belangrijke voorwaarde 

om alles goed van A tot Z met alle betrokkenen te kunnen regelen.” 

Peter de Jonge

Project coördinator

AC595 / 695
VOLAUTOMATISCH AIRCOSERVICE STATION

✔ Geïntegreerde printer

✔ Meer dan 60 jaar ervaring 

✔ Uitgebreide voertuig database 

✔ Zeer krachtige 2-fase vacuümpomp (AC695PRO)

Specificaties AC595PRO AC695PRO

Koudemiddel tank 8 kg 20 kg

Vacuümpomp 71 L/min     - -

2-fase vacuümpomp    - -  170 L/min

Oliereservoirs 2x 250 ml 3x 250 ml

UV reservoir 1x 50 ml1x 50 ml 1x 250 ml

Geïntegreerde printer     ja ja

Door de nauwe samenwerking met 

diverse fabrikanten beschikt Robinair 

over vele homologaties. 

Meer dan 60 jaar ervaring en trouwe 

gebruikers over de hele wereld maken 

het merk geliefd en zelfs wereld markt-

leider. De zeer krachtige vacuüm-

pomp, een van de belangrijke Robinair 

kenmerken, zorgt voor de hoogste 

terugwingraad van koudemiddel en 

de kortste servicetijd wat in elke test 

opnieuw bewezen wordt. Aircoservice 

maak je pas echt winstgevend met 

Robinair.
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WELKOM
in onze goed uitgeruste showroom in Deventer. Voor een demonstratie,

een goed werkplaats advies of gewoon een heerlijk bakje koffie.  

TIJDENS BEURZEN & EVENEMENTEN 
zoals de ATH / GTH in Biddinghuizen en de RDD dagen in Soest tonen 

wij de nieuwste werkplaats oplossingen.

Stokvis Equipment B.V. | Maagdenburgstraat 16 | 7421 ZC Deventer | 0570 - 500 500 | info@stokvis-equipment.nl | WWW.STOKVIS-EQUIPMENT.NL

Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties

Druk- en zetfouten uitdrukkelijk voorbehouden.

De oplossing voor uw werkplaats

UIT OF THUIS
verzorgen wij demonstraties. In ons nieuwe pand langs de A1 kan groot 

materieel naar binnen voor een overdekte demo of - indien mogelijk - 

komen wij naar u toe!

DE OPLOSSING VOOR UW WERKPLAATS


