
INGEN MESSE?
Bare rolig - du får stadig alle de gode messetilbud.
Oven i købet får du også masser af viden, inspiration og professionel 
rådgivning, så du er godt klædt på til din næste investering.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.32 CF

SOLID 2-SØJLET LIFT MED EN 
LEVETID UD OVER DET SÆDVANLIGE
Vi kan varmt anbefale denne lift! Udover en uovertruffen kvalitet, 
får du en alsidig lift der egner sig godt både på det mekaniske 
værksted og pladeværkstedet.
- 3,2 tons
- Stærk CF-konsol der lader dig nå løftepunkterne nemt og hurtigt
- Løftestol med nærmest uopslideligt løftesystem
- Solide svejste søjler
- Kræver et minimum af vedligehold
- Lav minimumshøjde
- Velegnet til arbejde på el-biler

KR. 33.995,-

PRIS
BASKER!

Besøg os i vores

600 m2

SHOWROOM
med et stort udvalg af 

lifte, dækmaskiner 
og meget mere

CF-KONSOL

Varenr. K99401



VI SÆLGER LIFTE... 
MEN VI KAN MEGET MERE END DET!

Vi er stolte af vores store program af kvalitets-løftere. Men vidste du, at vi kommer hele vejen 
rundt om dit værksted og sørger for, at du får de bedste produkter på markedet - uanset om 
det er løftere eller andet værkstedsudstyr? Med i købet får du kompetent rådgivning og et 
stærkt serviceprogram. 

I dette katalog finder du et udpluk af vores samlede produktsortiment. 
Finder du ikke hvad du søger eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

600 m² med værktedsudstyr fra bl.a. 
Corghi og AUTOPSTENHOJ indenfor:

 LIFTE

 DÆKMASKINER

 DÆKUDSTYR

 4-HJULSUDMÅLING

BESØG AUTOBRANCHENS

STØRSTE SHOWROOM ! 

BOOK TID
  76 82 12 22



VI SÆLGER LIFTE... 
MEN VI KAN MEGET MERE END DET!

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 32 M / 35 M

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,2 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen

- Meget stabile, svejste søjler 

- Enkelt-teleskop arm både for og bag, som standard

- Bundrammefri

- Løftestol med glideklodser

- Parallel-parkering af arme muligt

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde

- Velegnet til el-bil

CF-08 KONSOL

F-KONSOL

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.32 CF / CF-08 

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter 
med 3,2 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen

- Meget stabile, svejste søjler 

- Dobbelt-teleskopiske arme, som standard

- Bundrammefri

- Stærk koldvalset spindel

- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde

- Velegnet til el-bil

SPECIFIKATIONER

Varenr. CF / CF-08 KS99001/K99401

Løftekapacitet 3.200 kg.

Min. højde 95 mm

Løftehøjde 1.995 - 2.025 mm

Løfte-/sænketid ~ 40 sek.

CF-08 KONSOL

CF KONSOL

SPECIFIKATIONER

Varenr.  32 M F-konsol / CF-08 konsol KS88461 / KS88471

Varenr.  35 M F-konsol / CF-08 konsol KS88431 / KS884441

Løftekapacitet 30 M / 35 M 3.200 kg. / 3.500 kg

Min. højde 32 M / 35 M 100 mm / 88 mm

Løftehøjde 32 M / 35 M
2.000 - 2.040 mm 
1.988 - 2.028 mm

Løfte-/sænketid 32 M / 35 M ~ 35 sek. / 35 sek.

Vi har produceret løftere i mere end 100 år - og der produceres stadig kvalitetsløftere hos STENHØJ i Danmark. 

På fabrikken i Barrit nær Vejle sendes der overgulvslifte ud til hele verden. Det er danske hænder der svejser, samler 
og udvikler nok verdens bedste lifte. Pris og kvalitet går hånd i hånd - men så får du også en kvalitet du kan stole på.

OVERGULVSLIFTE FRA AUTOPSTENHOJ 
PRODUCERES STADIG I DANMARK

DANSK 
KVALITET

VI
ANBEFALER

33.995,- / 38.995,-

29.995,- / 35.995,-

33.995,- / 39.995,-

32 M F-KONSOL / CF-08KONSOL

35 M F-KONSOL / CF-KONSOL

CF-KONSOL / CF-08 KONSOL
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AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.35 CF-08 

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,5 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen

- Meget stabile, svejste søjler 

- Bagest enkelt-teleskopiske, som standard

- Bundrammefri

- Stærk koldvalset spindel

- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer

- Trykknapstyring med alarmsignal

- Forreste arme dobbelt-teleskopiske

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. KS98001

Løftekapacitet 3.500 kg.

Min. højde 95 mm

Løftehøjde 1.995 - 2.150 mm

Løfte-/sænketid ~ 35 sek.

CF-08 KONSOL

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.50 FL 

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 5 tons kapacitet

- Symmetrisk opstillede søjler

- Meget stabile, svejste søjler 

- Bundrammefri

- Stærk koldvalset spindel

- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer

- Trykknapstyring med alarmsignal

- 4-dobbelt-teleskopiske arme

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. KS4725

Løftekapacitet 5.000 kg.

Min. højde 140 mm

Løftehøjde 2.040 - 2.070 mm

Løfte-/sænketid ~ 55 sek.

F KONSOL

DERFOR SKAL DU VÆLGE AUTOPSTENHOJ!

Den 2-søjlede løfter er en kending på de fleste værksteder og egner sig godt til det mekaniske værksted og på pladeværkstedet. Her er 
arbejdsopgaverne alsidige og der er derfor brug for en løfter der kan lidt af hvert. Se i beskrivelsen hvad der gælder for de enkelte lifte.

ASYMMETRISK OPSTILLING AF SØJLER
Søjlerne er skråstillede således at der er mere plads til at kunne 
åbne bildøren, og dermed bedre adgang til kabinen.

BUKKEDE SØJLER
Søjlerne er bukket i ét stykke stål, og derefter påsvejst fod- og 
topplade, beslag osv.

SVEJSTE SØJLER
Søjlen er konstrueret af stålplader, samt styrerør som omhyggeligt 
er sammensvejst til markedets mest stabile søjle – det er uover-
truffen kvalitet med ekstrem lang levetid.

LAV MINIMUMSHØJDE
Sikrer at løfteren kan bruges til meget lave bil-modeller.

LØFTESTOL MED GLIDEKLODSER
Glideklodser er den gængse løsning på markedet som styr i søjlen. 
AUTOPSTENHOJ anvender lavfriktions-glideklodser i special 
materiale.

LØFTESTOL MED LEJER
AUTOPSTENHOJs verdenskendte pricip som sammen med 
de svejste søjler har bestået hverdagens strabasser gennem 
generationer. 

Løftestolens 6 rullelejer kører på søjlens 4 hjørne styrerør, resultatet er 
et nærmest uopslideligt system, med ekstra lav friktion og en levetid 
ud over det sædvanlige. 

KAPACITET 
Autopstenhojs angivelse af løftekapacitet er gældende uanset arme-
nes placering, selv i de mest yderlige positioner har du  
som bruger maksimal lastevne.

INDVENDIGT ARMLÅSNINGSSYSTEM 
Svingarmens armlåsning, sikrer at armen ikke skrider af løftepunktet-
under brug.AUTOPSTENHOJs indvendige armlåsningssystem sikrer 
høj præcition med utallige positioner, samt minimalt vedligeholdelses-
behov. En ekstremt vigtigt sikkerhedsfaktor.  

KR. 44.995,-

KR. 63.495,-

LIFTE
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AUTOPSTENHOJ MAJOR 2.0 4030 51 WL / 5531 55 WL

SPECIFIKATIONER 4 TONS 5,5 TONS

Varenr. standard glideplader
Varenr. pneumatiske glideplader

KS9520  
KS9520-1

KS9640  
KS9640-1

Løftekapacitet 4.000 kg. 5.500 kg.

Løftehøjde 1.860 mm 1.890 mm

Løfte-/sænketid 24/26 sek. 32/26 sek.

Udnyttet kørebanelængde 5.100 mm 5.500 mm

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 tons kapacitet

- Med udsparing for drejeskiver foran og glideplader bag, midterplade mellem 
   udsparinger og glideplader

- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler

- Hydraulikcylinder under venstre kørebane

- Løftning og sænkning via wiretræk

- Integreret excentrikbremsesystem

- Rørbrudssikring

- Obstruktionssystem

- Nødsænkeventil

AUTOPSTENHOJ MAJOR 4030 - 51 S

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 tons kapacitet

- Integreret excentrikbremsesystem

- Rørbrudssikring

- Obstruktionssystem

- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler

- Trykknapstyring med alarmsignal

- Hydraulikcylinder under venstre kørebane

- Løftning og sænkning via wiretræk

- Nødsænkeventil

- Glatte kørebaner (uden udsparring)

SPECIFIKATIONER

Varenr. KS9120

Løftekapacitet 4.000 kg.

Min. højde 140 mm

Løftehøjde 1.860 mm

Udnyttet kørebanelængde 5.100 mm

Løfte-/sænketid 24/26 sek.

KR. 54.995,-

KR. 54.500,- KR. 81.900,-

84.995,- / 97.995,-

89.900,- / 105.995,-

4 / 5,5 TONS STANDARD

4 / 5,5 TONS PNEUMATISK

EUROLIFT 2.30 140-200 PV MASTERLIFT 2.35 SAA 230

- Inkl. vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Integreret drejesikring

- Pneumatisk nødsænkning
 
- Programmerbar  
  trykknapstyring

- Fleksibelt ligestyring- og 
   sikkerhedssystem

- 2 bæreplader i forskellige længder 
  (120-180, 140-200, 160-220)

- Lav minimumshøjde

3 tons 2-stemplet undergulvsløfter 3,5 tons 2-stemplet undergulvsløfter

- 3,5 tons kapacitet

- Inkl. vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyrings- og 
   sikkerhedssystem

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Dobbelt-teleskopiske arme

- Indvendig armlåsning

- Lav minimumshøjde 

- Stempelafstand 2.300 mm

Varenr. KS20998 Varenr. KS21101

LIFTE
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AUTOPSTENHOJ MAGIX 30 S + I

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem -> ingen trykluft!

- Styrepult med integreret pumpeanlæg og alarmsignal

- Ingen mekanisk forbindelse mellem sakseenhederne

- Elektronisk ligestyring

- Nødsænkeventil

- Stabil saksekonstruktion

- Optimal adgang til køretøjet

- Lav minimumshøjde

- Fås som gulvmonteret eller nedsænket

SPECIFIKATIONER GULVMONTERET NEDSÆNKET

Varenr. gulvmonteret KS2480 KS2481

Løftekapacitet 3.000 kg.

Løftehøjde gulvmonteret 1.950 mm 1.845 mm + gummiklodser

Min. højde 105 mm

Løfte-/sænketid 45 (40) sek.

AUTOPSTENHOJ MAGIX 35 DS

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3,5 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem, derfor er trykluft og sikkerhedspaler 
  ikke nødvendige

- Elektronisk ligestyring ved fotocelle og reflektor

- Stabil saksekonstruktion

- Ramper af tåreplader, let opkørsel også med våde hjul

- Galvaniseret bundramme som standard

- Ingen mekanisk forbindelse mellem saksesktionerne

- Lav minimumshøjde 

- Ingen fast indkørselsretning

SPECIFIKATIONER

Varenr. 2580

Løftekapacitet 3.500 kg.

Løftehøjde 2.000 mm

Min. højde ≤ 100 mm/ 0 mm

Løfte-/sænketid ~ 40/38 sek.

AUTOPSTENHOJ MAGIX 35 LSMG

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3,5 tons kapacitet

- Dobbelt hydrauliksystem med 2 cylindre under hver saksesektion, 
  derfor er trykluft og sikkerhedspaler ikke nødvendige

- Mobil stander med trykknapper, integreret pumpeanlæg og alarmsignal

- Mekanisk ligestyring via traverser

- Nødsænkeventiler kan åbnes manuelt

- Stabil saksekonstruktion

- Ramper af tåreplader, let opkørsel også med våde hjul

- Bundramme, kørebaner og ramper galvaniseret som standard

- Lav minimumshøjde for let overkørsel

- Inkl. mobilt-kit bestående af ruller og 
   håndtag for flytning af løfteren

SPECIFIKATIONER

Varenr. 2590

Løftekapacitet 3.500 kg.

Løftehøjde 960 mm + gummiklodser

Min. højde 105 mm

Løfte-/sænketid ~ 20 sek.

KR. 42.900,-

KR. 43.900,-

Magix 30 S

Magix 30 I

Varenr. KS2480

Varenr. KS2481

Varenr. 2580

Varenr. 2590

KR. 49.995,-

KR. 23.995,-

MOBIL
Leveres inkl.

mobilkit

SAKSELØFTERE
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BRADBURY SAKSELIFT 3,5 TONS

Elektro-hydraulisk sakseløfter, 3,5 tons kapacitet

 - Betjeningsenhed med integreret pumpeanlæg og alarmsignal

 - Dobbelt master / slavesystem - behøver ikke lufttilslutning

 - Elektronisk ligestyring og nødsænkeventil

 - Ingen mekanisk forbindelse mellem sakseenhederne

 - Lav minimumshøjde på 105 mm

 - Løftehøjde på 1.950 mm

 - Løfte/sænketid <46 / >40 sek.

CORGI ERCO 500 F 3 TONS

GALTA BATTERILØFTER

Elektro-hydraulisk sakseløfter, 3 tons kapacitet

 - Dobbelt master / slavesystem

 - Stabil saksekonstruktion

 - Justérbare kørebaner

 - Ramper kan vippes op og derved forlænge kørebanelængden yderligere

 - Løftehøjde 970 mm

 - Min. højde 110 mm KR. 22.995,-

KR. 19.900,-

KR. 31.995,-

BESØG OS!
På vores hjemmeside finder
du masser af viden og 
inspiration

www.stenhoj.dk

Fjernbetjent lufthydraulisk løfter, der gør det nemt at afmontere og installere 
elbatterier.

Produktet er lavet af slidstærkt stål, der tåler belastning op til 1000 kg. 
Batteriet kan let læsses på vognplatformen, sænkes ned til en sikker 
transporthøjde og løftes igen for aflæsning på destinationen.

Løfteren kan også bruges som en arbejdsplatform, 
da platformen kan låses i sin position.

Varenr. 321496200

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3,5 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem, derfor er trykluft og sikkerhedspaler 
  ikke nødvendige

- Elektronisk ligestyring ved fotocelle og reflektor

- Stabil saksekonstruktion

- Ramper af tåreplader, let opkørsel også med våde hjul

- Galvaniseret bundramme som standard

- Ingen mekanisk forbindelse mellem saksesktionerne

- Lav minimumshøjde 

- Ingen fast indkørselsretning

Varenr. LL041000200

Varenr. 002499

SAKSELØFTERE
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DUNLOP 2-SØJLET 4 TONS

DUNLOP SAKS 3,5 TONS DUNLOP SAKS 3,5 TONS

DUNLOP 2-SØJLET 4 TONS

2-søjlet hydraulisk løfter med bundramme. 

Løfteren er udstyret med en kombination af teleskoparme 
i bag, og dobbelt-teleskoparme foran. 

Alle arme er udstyret med højdejusterbare konsoller, og er 
dermed yderst universal.

4 tons, Løftehøjde 1.940 mm, min. højde 95 mm.

 

2-søjlet elektrohydraulisk lift uden bundramme.

DL240B/3 er en utrolig stabil lift der kan bruges på det semi-professionelle værksted, 
såvel som hjemme i garagen og egner sig især til opgaver under bilen der kræver en 
plan gulvoverflade.

Dunlop DL240/3 har en løftekapacitet på hele 4 tons og en max løftehøjde på 1.900 
mm. Liften har todelte arme i bag der er 845 – 1.330 mm, 
mens der foran er tredelte arme på 600 – 1.100 mm.  

2-søjlet 4 tons hydraulisk løfter med bundramme.

Løfteren er udstyret med en kombination af teleskop arme for 
og bag. Alle er udstyret med højde-justerbare konsoller, og er 
dermed yderst universal. 

Løftehøjde 1.800 mm og min. højde 110 mm.   

Varenr. DL240+/3 Varenr. DL204/3

Varenr. DL240B/3

Varenr. DTSL35M Varenr. DSL35/3

Elektrohydraulisk sakseløfter med 3,5 tons løftekapacitet. 

Liften har hydraulisk synkronisering af platformene.
Ramper kan vippes op – så kørebanelængde forlænges.

Løfteren er transportabel og kan derfor 
flyttes derhen, hvor der 
er mest brug for den.

Elektrohydraulisk sakseløfter med 3,5 tons løftekapacitet. 
Liften har hydraulisk synkronisering af platformene.

Ramper kan vippes op – så kørebanelængde forlænges.

Liften er velegnet til hjul 
og servicearbejde.

MOBIL

DUNLOP 2-SØJLET 4 TONS
BEGRÆNSET

ANTAL!

KR. 15.996,-

KR. 17.995,-

KR. 21.995,-KR. 14.900,-

KR. 17.995,-

LIFTE



KR. 99.999,- KR. 99.999,-
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Fuldautomatisk dækskifter der kan klare op til 26” fælge.

Dunlop DTM285HD er en fuldautomatisk dækskifter der er 
designet til hårdt brug på et dækværksted. 

DTM285HD er udstyret med to hastigheder på drejebordet og 
plastbeskyttere til både drejebordet og kløerne, 
så du kan passe på dine alufælge. 

Maskinen har en ekstra stærk fritrykker der trykker med hele 
2.800 kg.
 

Dunlop DWB965 er med automatisk dataindlæsning og har 
smarte funktioner såsom split vægt og hjuloptimering. Data-
indlæsning foregår ved hjælp af dataarme der blot skal berøre 
fælgen. 

DWB965 er designet med en nem brugerflade der gør 
maskinen utrolig brugervenlig. Ubalancen vises som standard i 
intervaller af +/- 5 gram, men maskinens præcision går ned til 
+/- 1 gram, hvilket også kan vises.

DWB965 har 7 forskellige programmer. Et program til stålfæl-
ge og seks programmer til alufælge. Maskinen kommer som 
standard med laser til placering af vægtklodser og til hjælp for 
bl.a. split vægt programmet.

DWB920 er designet med fokus på simplicitet og enkel betje-
ning.  Ubalancen vises som standard i intervaller af +/- 5 gram, 
men maskinens præcision går ned til +/- 1 gram, hvilket også 
kan vises. 

DWB920 har seks programmer. To programmer til stålfælge, 
tre til alufælge og et til MC. Afbalancering af MC-hjul kræver 
tilkøb af MC-kit.

Arbejder du meget med en bestemt størrelse hjul, kan du 
indstille DWB920 til at starte op på de ønskede dimensioner 
på indpresning, bredde og diameter. Det er smart!

DTM810 er en simpel og let tilgængelig semiautomatisk dæk-
skifter, der med sit svingarms design ikke optager meget plads 
på værkstedet. 

DTM810 kan tage op til 21” tommer fælge ved indvendig 
opspænding. Den har en lufttilslutning på 8-10 bar. Denne 
maskine egner sig bedst til almindelige dæk og er ikke optimal 
til lavprofildæk og runflat-dæk, da disse dæk har meget stive 
dækvægge.  

Varenr. DTM285HD Varenr. DTM285HD

Varenr. DWB965 Varenr. DWB920

Varenr. DTM810

DUNLOP DÆKSKIFTER

DUNLOP AFBALANCERING DUNLOP AFBALANCERING

DUNLOP DÆKSKIFTER

KR. 16.995,-

KR. 14.396,-

KR. 7.196,-

KR. 6.396,-

KR. 11.196,-
MED HJÆLPEARMUDEN HJÆLPEARM

DÆKSKIFTE / AFBALANCERING 
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EFFEKTIVT, HURTIGT OG NEMT

CORGHI MASTER 28

-  -  Den helt rigtige maskine til store, tunge dæk, run-flat og UHP

-  -  Corghi ”smart-head” monteringshoved der fjerner alt stress 
    på dækket under demontage

-  -  Fritrykkerruller med endnu flere kræfter

-  -  Automatisk positionering af værktøjet blot ved at indtaste
   fælgdiameter, hvilket sikrer hurtighed og lethed i justeringen 
   og forebygger skader 

-  -  Hjælpearm og hjulløfter udført med ruller og vendefunktion

-  -  Automatisk centeropspænding 

-  -  Hurtig og let at betjene

-  -  WDK og OEM godkendt

NÅR DET BEDSTE 
BLIVER ENDNU BEDRE!
Corghi Master 28 erstatter den kendte Master 26 og er nu blevet 
endnu stærkere, mere effektiv og sikrer at hjulet ikke bliver skadet.

FRITRYKKERRULLER MED 
ENDNU FLERE KRÆFTER! 

Trykkecylindrene er blevet større, men også 
måden hvorpå fritrykkerrullerne bevæger sig 
ind under fælgkanten for at komme ind og 
trykke på kanttråden er forbedret, så man i 
dag kan overføre langt flere kræfter til fritryk-
ningen. 

CORGHI SMART HEAD 
MONTERINGSHOVED

Monteringshovedet er dimensioneret op i 
forhold til forgængeren, så man i dag har 
samme dimension og kræfter som i den 
større Master Code.

Ved demontage føres hjulet tilbage ind un-
der monteringshovedet, hvilket fjerner alt 
stress fra kanttråden og sikrer at hverken 
dæk eller fælg beskadiges.

AUTOMATISK PLACERING 
NEMT OG HURTIGT

Ved at indtaste fælgens diameter, placeres 
hjulet så der opnås den korrekte afstand til 
både hoved og fritrykkerruller. 

Dette sikrer hurtighed, men også lethed i 
justeringen og forebygger skader som ellers 
ville kunne opstå på maskiner hvor fritrykker 
og montagehovedet justeres hver for sig. 

NYHED

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL011119732

Max. fælgdiameter 28"

Max. hjuldiameter 1.100 mm

Max. hjulbredde 406 mm

Rotationshastighed 7 / 18 omdr./min.

149.995,-

 
CORGHI MASTER 28

DÆKSKIFTE
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DET FORPLIGTER 
AT KALDE SIG 

MASTER
NÅR 

KUN DET 

BEDSTE
ER GODT 

NOK

CORGHI MASTER JOLLY
- Automatisk centeropspænding af hjulet
- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse
- Corghi ”smart-head” monteringshoved der umuliggør fælgkontakt
- Hjulløfter, hjælpearm og dobbelt fritrykkersystem monteret
- Hurtig og let at betjene
- Håndterer hjul helt op til 26”

CORGHI MASTER CODE

CORGHI MASTER 28
- Automatisk centeropspænding af hjulet
- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse
- Corghi ”smart-head” monteringshoved der umuliggør fælgkontakt
- Hjælpearm og hjulløfter med ruller og vendefunktion
- Hurtig og let at betjene
- Håndterer hjul helt op til 28”

MEGET 
NEM AT 

BETJENE

Monteringshovedet sikrer at fælgen aldrig berøres, hverken under demontage eller 
montage. Hovedet er udformet så det altid vil løbe nær fælgkanten i stedet for oven 
på fælgen, som man kender det fra mere traditionelle dækskiftere. 

Ved demontage føres hjulet tilbage ind under monteringshovedet, hvilket fjerner alt 
stress fra kanttråden og sikrer at hverken dæk eller fælg beskadiges.

PATENTERET SMART-HEAD TIL MASTER-SERIEN

KR. 179.995,-

KR. 149.995,-

KR. 114.995,-
Varenr. LL011117732

Varenr. LL011119732

Varenr. LL011108522

DÆK
EKSPERTEN

- Fuldautomatisk funktion - spænd hjulet op og maskinen  
  skifter dækket for dig! 
- Corghi ”smart-head” monteringshoved der fjerner alt stress 
   på dækket under demontage
- Fritrykkerruller med endnu flere kræfter
- Automatisk positionering af værktøjet
- Hjælpearm og hjulløfter udført med ruller og vendefunktion
- Automatisk centeropspænding 

GØR 
ARBEJDET 
FOR DIG

DÆKSKIFTE
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DET PERFEKTE MATCH - HVER GANG!

CORGHI ARTIGLIO UNIFORMITY

DEN ENESTE 

DIAGNOSE DÆKSKIFTER PÅ MARKEDET! 
Spar tid og skab det bedste resultat for dig og dine kunder - hver gang!

ERGONOMI
Med den integrerede hjulløfter reduceres mængden af tunge løft og dækhåndtering.  

PRÆCIS DIAGNOSE MED VEJTRYK
Måler deformitet og kraftvariation i fælg, dæk og det samlede hjul både parallelt 
og vinkelret på hjulet.

STYR PÅ DÆKSIDEN
Tvinger dæksiden til at sætte sig korrekt på fælgen. 

DET PERFEKTE MATCH
Udmåler og matcher dækkets placering på fælgen. Resultatet er optimal kørekomfort.

GODKENDELSER
Anbefalet af Michelin og godkendt af Mercedes-Benz, Seat, Smart, Audi, Skoda,
Bently, Lamborghini, VW, Bentley og Volvo. 

169.995,-

 
CORGHI UNIFORMITY

ARBEJDSGANGEN
Med Corghi Uniformity kan det hele klares ved kun at flytte hjulet én gang fra dækskifter til afbalancering.
Du sparer tid og undgår tunge løft frem og tilbage flere gange mellem dækskifter og afbalanceringsmaskine.

UNIFORMITY

MONTAGE
DIAGNOSE

MONTAGE MATCH
AFBALANCERING

MONTAGE

TRADITIONEL

DIAGNOSE AFBALANCERINGMONTAGE MATCH

UNIFORMITY

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL015100132

Max. fælgdiameter 32"

Max. hjuldiameter 1.200 mm

Max. hjulbredde 400 mm

Rotationshastighed 7 / 18 omdr./min.

DÆKSKIFTE



DET PERFEKTE MATCH - HVER GANG!
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CENTEROPSPÆNDINGSMASKINE

CORGHI ARTIGLIO 500

DÆKSKIFTER MED FOKUS 
PÅ ERGONOMI

Dækskifteren leveres med dobbelt pneumatisk fritryksrullesystem der, 
sammen med hjælpearmen og hjulløfteren, sikrer at ergonomien er i top. 
Operatøren skal hverken stå foroverbøjet ved fritrykning, kæmpe med at 
holde dækket på plads ved montage eller have tunge løft.

--  Til person- og varevognshjul

--  Idéel til værkstedet med mange alu-hjul

--  Centeropspænding af hjulet

--  2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang

--  Monteret med lift

--  Dobbelt fritryksrullesystem og hjælpearm monteret

--  Dækjernsfrit og svingbart monteringshoved

--  Håndterer hjul helt op til 32”

79.995,-

Dækapparatet har dækjernsfri monte-
ringshoved der, ved hjælp af en lille finger 
på monteringshovedet, går ned og henter 
kantråden op over monteringshovedet og 
på den måde sikrer at fælgen ikke skram-
mes af dækjernet. 

Centeropspændet trykker i hjulets nav og 
sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af 
klørerne som det kan være tilfældet på en 
traditionel dækskifter.

Udførelsen med hjulløfteren monteret på 
venstre side af maskinen gør, at denne 
maskine med fordel kan placeres i 
forbindelse med rulleborde, pumpebur 
eller lignende.

 
CORGHI ARTIGLIO 500 SPECIFIKATIONER

Varenr. KC700011

Max. fælgdiameter 32"

Max. hjuldiameter 1.200 mm

Max. hjulbredde 360 mm

Rotationshastighed 7 / 18 omdr./min.

FÅS OGSÅ SOM 
ARTIGLIO 50 

FRA KR. 54.995,-

DÆKSKIFTE
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Corghi er pioneren indenfor dækudstyr. De opfandt 
dækskifteren og har altid gået forrest med nye innovative 
produkter og løsninger.

Produkterne er af højeste kvalitet og designet til at hjælpe 
værksteder over hele verden med at blive mere effektive,  
og opnå en højere indtjening på værkstedet.

CORGHI PROLINE 324 LL 2V

HVORFOR VÆLGE 
DÆKJERNSFRI MONTERING?

Automatisk dækjernsfri dækskifter til 
person- og varebilshjul
- Dækjernsfri monteringshoved

- 2 hastigheder på drejeskamlen

- Pneumatisk vippetårn

- Håndterer hjul i størrelser op til 24”

- Leveres inkl. plastbeskyttere til både  
  hoved og klør

CORGHI A224 2V MI

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul
- Pneumatisk vippetårn

- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende  
  overgang

- Stærk fritrykker system

- Håndterer hjul i størrelser helt op til 26”

- Leveres inkl. pumpeur og plastbeskyttere til  
  monteringshoved, fritrykker og klør

CORGHI A222 2V MI

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul
- Pneumatisk vippetårn

- 2 hastigheder på drejeskamlen med  
   glidende overgang

- Stærk fritrykker system

- Håndterer hjul i størrelser op til 25”

- Inkl. pumpeur og plastbeskyttere til 
  monteringshoved

INKL. 
HTB24

HJÆLPEARM

CORGHI A2025LL 2V TI MI

Automatisk og dækjernsfri dækskifter 
monteret med hjælpearm
- Pneumatisk vippetårn

- 2 hastigheder på drejeskamlen med  
  glidende overgang

- Dækjernsfri monteringshoved

- Monteret med stærk Corghi  
   SP2300 hjælpearm

- Luft i kløerne

- Håndterer hjul i størrelser 
  helt op til 26”

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul
- Pneumatisk vippetårn

- Håndterer hjul op til 24”

- Lås af monteringshoved ved tryk på en knap

- Kvadratisk bord med rotation i begge retninger

- Inkl. plastbeskyttere til både hoved og klør

INKL. 
SP300

HJÆLPEARM

INKL. 
SP2300

HJÆLPEARM

INKL. 
SP2300

HJÆLPEARM

CORGHI PROLINE 322

KR. 15.995,-

KR. 39.995,-KR. 29.995,-

KR. 54.995,-KR. 22.995,-

Varenr. LL011109601

Varenr. LL011115942

Varenr. LL011109422Varenr. KC703014

Varenr. KC703014

DÆKJERNSFRI
MONTERINGSHOVED

De dækjernsfrie dækskiftere er nemlig udstyret med et dækjernsfrit dækskifte-hoved 
der beskytter fælgen. Det gør den ved hjælp af en lille finger på monteringshovedet, 
der går ned og henter kantråden op over monteringshovedet. Det giver langt større 
tryghed for, at man ikke giver kundens fælge, ridser og skader.

Endnu en fordel er, at operatøren har en meget bedre arbejdsstillng, da han hverken skal stå 
foroverbøjet ved fritrykning, kæmpe med at holde dækket på plads ved montage eller have 
tunge løft. 

DÆKSKIFTE
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AFBALANCERING MED DIAGNOSE

CORGHI EM9780-C PLUS AUTOMATIC LINE

59.995,-

NOK DEN MEST ALSIDIGE 
MASKINE PÅ MARKEDET!

Afbalanceringsmaskine med fuldautomatisk og berøringsfri opmåling og 
input af hjuldata, automatisk opspænding af hjulet samt laserindikator for 
præcis placering af klæbevægte.

--  Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata

--  Run-out diagnosefunktion med optimeringsprogram

--  Mulighed for tilslutning af USB printer til udskrivning af diagnoserapport

--  iPos lite software der foreslår hjulets bedste placering på bilen

--  Zerospace design der gør at maskinen kan stå op at væg

--  Brugervenlig touchskærm

VI
ANBEFALER!

Denne afbalanceringsmaskine måler ikke alene ubalancen 
i hjulet, men kommer også med run-out diagnose, som 
via sonar, måler ovaliteten i henholdsvis dæk, fælg og hele 
hjul, og foreslår det bedste monteringsmatch herimellem 
for at opnå størst mulige rundhed. Denne funktion er per-
fekt til værkstedet der vil gøre det ekstra godt for kunderne 
og sikre en høj kvalitet i arbejdet.

Hjulet bremses automatisk på det sted den første vægt 
skal placeres og med et enkelt tryk på skærmen, roterer 
hjulet frem til det næste sted vægten skal placeres. 
Afbalanceringsmaskinen har flere forskellige balance-
programmer herunder, stål, mc, alu og program for skjulte 
vægte som selv registrerer egerne ved hjælp af laser.

Ligeledes kommer afbalanceringsmaskinen med iPos lite 
software som analyserer resultaterne af de afbalancerede 
hjul og foreslår hvor på bilen hvert hjul vil have den bedste 
placering.

Endvidere er det muligt at tilslutte en USB-printer for at 
kunne udskrive rapporter.

 
CORGHI EM9780 C

For øget ergonomi kan afbalanceringsmaskinen kombineres 
med en af Corghi’s hjulløftere der ikke alene sparer opera-
tøren for løft, men også hjælper til at sikre et lige og korrekt 
opspænd.

SPECIFIKATIONER

Varenr. KC702026

Max. fælgdiameter 32"

Akseldiamter 40 mm

Max. fælgbredde 23"

Måletid 7 sek.

AFBALANCERING
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CORGHI EYELIGHT

Afbalanceringsmaskine med komplet diagnosefunktion
- Fuld diagnosefunktion af ovalitet, sidetræk, 

mønsterdybde, konussitet og dækopbygning

- Automatisk og berøringsfri opmåling 
og input af hjuldata

- Mulighed for udfærdigelse af målerapport

- Brugervenlig touchskærm

- Komplet iPos software der foreslår 

hjulets placering på bilen

CORGHI EM9580 C PLUS LASERLINE

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul
- Hurtigt automatisk opspænd

- Automatisk input af diameter og indpresning

- Automatisk forslag til balanceprogram

- Laserindikator til præcis placering af 
  klæbevægte

- Måletid på kun 5,5 sekunder

- Automatisk bremse efter endt spin

CORGHI EM9380 C X-LINE

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul
- Hurtigt automatisk opspænd

- Automatisk input af diameter og indpresning

- Automatisk forslag til balanceprogram

- Laserindikator til præcis placering  
  af klæbevægte

- Automatisk bremse efter endt spin

- Program for vægtoptimering

MED
AUTOMATISK

OPSPÆND

MED
TOUCH
SKÆRM

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul
- Automatisk input af diameter og indpresning

- Automatisk forslag til balanceprogram

- Automatisk bremse efter endt spin

- Brugervenlig

- 19” monitor

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul
- Automatisk input af diameter og indpresning

- Automatisk bremse på stedet hvor vægtene  

  skal placeres

- Program for skjulte vægte

- Program for vægtoptimering

- Også ideel til brug på MC-hjul

CORGHI TT-80 
DÆKLØFTER
Hjulløfter med pneumatisk hæve/sænke-funktion. 

Håndterer hjul op til 80 kg. Perfekt til 
dæk til personvogn, og varevogn.

CORGHI ZERO 
GRAVITY DÆKLØFTER
Hjulløfter der gør hjulet ”vægtløs” og på den 
måde letter arbejdet for operatøren og sikrer 
hjulets korrekte placering på opspændet. 

Tager hjul op til 80 kg - Kan ombygges 
til brug i en montagelinje.

CORGHI EM9280 COMPACT LINECORGHI PROLINE 650

CORGHI EYELIGHT leveres med iPos Lite Intel-
ligent Positioning software og foretager derved 
fuld diagnostik af dækket og foreslår den bedste 
placering af hjulene på bilen for optimal komfort 
og sikkerhed. 

Maskinen har fuldautomatisk dataindlæsning via 
kamera teknologi og laser scannere. Hjulet 
nedbremses og fastlåses automatisk i positionen 
hvor vægtene skal placeres. 

Maskinen har LED lys, elektromekanisk hjulop-
spænding samt laser-måling af run-out.  

Med ”Zero Space” beskyttelsesskærmen er det 
muligt at placere maskinen helt op ad en væg. 

DET 
BEDSTE FRA 

CORGHI

KR. 15.995,-

KR. 34.995,-

KR. 109.995,-

KR. 6.395,- KR. 12.995,-

KR. 42.995,-

KR. 24.995,- / 29.995,- 
MANUEL / AUTOMATISK OPSPÆND

Varenr. KC702017

Varenr. KC702024 Varenr. LL021109591

Varenr. LL021101101

Varenr. LL821100161 Varenr. LL821100230

Varenr. KC702020 / KC702025

AFBALANCERING



KR. 1.395,- KR. 3.395,- KR. 4.595,-
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Sættet består af: 

-  4-huls quickplate

-  5-huls quickplate

-  3 sæt nipler i forskellig udførelse 

-  Vægophæng

VAREVOGN KONUSSÆT 

Sæt med dobbeltsidet konus samt 
afstandsringtil placering bag fælgen. 
Et MUST til brug ved pick-ups og 
varevogne med tvillingmontering.

Ø 122 /174 mm.

PRÆCISIONS KONUSSÆT 

Med 8 dele. Den lave stigning på konuserne 
sikrer en tårnhøj præsition i opspændet og 
et super resultat i afbalanceringen. 

Dækker fra Ø 52,5 - 110 mm.

Quickplate 4-huls 
med standard nipler

kr. 3.195,-

kr. 5.495,-

Quickplate 5-huls 
med standard nipler

Quickplate 6-huls 
med standard nipler

kr. 3.995,- kr. 4.895,-

DUOEXPERT KONUSSÆT 3 STK.

DuoExpert konussættet udvider sig i fælgen 
når der opspændes og fjerner derfor alt slør 
der måtte være ved både aksel og hjul 
- dette sikrer perfekt opspænd!

Sættet består af 54-62 mm, 
62-70 mm, 70-78 mm.

HAWEKA QUICKPLATE OPSPÆNDING QUICK PLATES SÆT

SPOT
PRIS! 

6.795,-

PERFEKT
OPSPÆND

HVER GANG!

Adapter til 
luftopspænding 

kr. 795,-

Sættet består af:
 - Vægophæng
 - Opspændingsplade
 - Opspændigsaksel Ø14 mm
 - Konussæt Ø15 – 45 mm 
 - Opspændingsbøsninger Ø 15 / Ø 17 / Ø 20 mm
 - Centreringsbøsning til Piaggio og Vespa og quickmøtrik

HAWEKA PROBIKE

Opspændingssæt til afbalancering af motorcykelhjul. Flangen påspændes 
balanceren og hjulet centreres med de medfølgende konuser og holdes med 
opspændets arme.

Varenr. 4-815401010

Varenr. 4-249011400

Varenr. 4-150400091 Varenr.4-150400121 Varenr. 4-165400005

Varenr. 4-259011400 Varenr. 4-269011400

Varenr.4-210400005

QUICK-PLATES
Quickplates trykker i fælgens bolthuller
ligesom tilfældet er når hjulet er spændt 
på bilens nav. Flangen giver et ensartet 
tryk så fælgen spændes jævnt mod 
afbalanceringens bagflange. 

Man undgår skrammer og mærker i 
fælgens lak, da alt kontakt med fælgen
sker i bolthullerne.

DOBBELTSIDET KONUSSÆT
Ved at benytte det dobbeltsidet konussæt 
bruges en konus med meget lavere stigning 
end den originale konus. 

Dette genskaber bedre bilens eget nav, 
og sikrer derved at hjulet spændes 100% 
præcist op.

HAWEKA DUOEXPERT
DuoExpert sættet genskaber 100% bilens 
eget nav. Konussen udvider sig i fælgen og 
presser derved præcist hele vejen rundt i 
hjulets centernav. 

Ydermere udvider udvider DuoExpert sig 
så den også presser om balancemaskinens 
aksel og fjerner derved alt spillerum mellem 
konus og aksel.

HVAD ER FORDELEN VED 
FINGERFLANGER OG SPECIAL-KONUSSER?
Når der afbalanceres er opgaven at genskabe opspændet af hjulet som det sidder på bilen – det kan fingerflanger og specialkonusser 
hjælpe med, som en opgradering til det standard opspænd der følger med afbalanceringsmaskinen.

TILBEHØR
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4-HJULSUDMÅLER 
CORGHI EXACT 7

Trådløs CCD 4-hjulsudmåler
- Trådløse letvægts målehoveder

- Let og brugervenligt interface

- Mulighed for rullende kompensering

- Indbygget database

- Kører på almindelige genopladelige AA-batterier

- Inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 21”

4-HJULSUDMÅLER 
CORGHI EXACT 7000

Trådløs CCD 4-hjulsudmåler

- Trådløse målehoveder med stort måleområde

- Let og brugervenligt interface

- Mulighed for rullende kompensering

- Indbygget database

- Ekstra batterier der kan skiftes under udmåling

- inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 21”

-  Godkendt af   
   VW, MB, Volvo, Renault, og PSA  

-  OEM godkendt

4-HJULSUDMÅLER 
CORGHI EXACT LINEAR PLUS

Prisbillig 3D udmåler fra Corghi
- Let og brugervenlig dansk brugerinterface

- Hjælpeanimationer der sikrer en korrekt sporing HVER gang

- Mulighed for rullende kompensering

- Motoriseret kamerabom med automatisk søgning af targets

- Kan monteres på flytbar trolley

- Inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 26”

- Inkl. montage

4-HJULSUDMÅLER 
CORGHI EXACT BLACHTECH X

3D udmåler med indbygget database
- Let og brugervenligt interface

- Mulighed for rullende kompensering

- Automatisk rotation af kamera der muliggør udmåling i hele liftens højde

- Kan væg-hænges

- Indbygget bildatabase

- Inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 26” 
- Inkl. montage

KR. 49.995,-

KR. 84.995,-

KR. 79.995,-

KR. 119.995,-

Varenr. KC712011

Varenr. KC712013

Varenr. KC712015

Varenr.KC713002

NYHED

PRIS
BASKER!

Tillæg for glideplader og drejeskiver 
til glatte kørebaner kr. 5.500,-

4-HJULSUDMÅLING
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VI
ANBEFALER!

4-SØJLET LØFTER TIL SPORING 

AUTOPSTENHOJ MAJOR 2.0

 4 TONS / 5,5 TONS

-  Integreret excentrikbremsesystem

-  Obstruktionssystem som standser
 løfteren ved forhindring

-  Pneumatisk parkeringssystem i 
højdeindstilbare paler

-  Pumpeanlæg med neddykket motor  

- Styring placeret på forreste 
venstre søjle

-  Trykknapstyring med alarmsignal

-  Hydraulikcylinder under venstre 
kørebane

-  Løftning og sænkning via wiretræk

-  Med udsparinger for drejeskiver foran 
og glideplader bag, midterplade 
imellem udsparinger og glideplader

GØR 4-HJULSUDMÅLING TIL
EN GOD FORRETNING
Får du udnyttet potentialet for 4-hjulsudmåling på dit værksted? Undersøgelser har vist, at en stor del af alle biler der kommer 
ind på værkstederne er ude af sporing. Derfor kan en 4-hjulsudmåler være en rigtig god investering. 

Med er sporeapparat og en lift kan du hurtigt konstatere om bilen er ude af sporing. Det tager mellem 3 - 10 minutter at 
udføre en sporingskontrol. 

Og det er ren win/win for dig og din kunde. Hvis bilen trænger til en sporing vil kunden ofte sige ja tak, hvis ikke - ja så har du 
givet din kunde en rigtig god service.

Inkl. 1 stk. lufthydraulisk donkraft og LED lyssæt på løfteren. Tillægspris for pneumatiske drejeskiver og skrid skiver kr. 25.000,-

PAKKELØSNINGER

4-HJULSUDMÅLER MAJOR 4030 4 TONS MAJOR 5531 5,5 TONS

EXACT 7 kr. 179.900,- kr. 203.900,- 

EXACT 7000 kr. 219.900,- kr. 234.900,-

EXACT LINEAR kr. 209.900,- kr. 229.900,-

EXACT BLACKTECH kr. 249.900,-  kr. 259.900,- 

4-HJULSUDMÅLING
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SPECIFIKATIONER

Varenr. analog
Varenr. PC

SPP2AN/
SPP2PC

Overkørselsvægt 4 tons

Rullebredde 700 mm

Rullediameter 205 mm

Max.sporbredde 2.200 mm

Testhastighed 5 km/t

Bremsekraft 4,5 kN

Motor 2 x 3 kW

Test kapacitet pr. aksel 2 tons

Denne model er til værkstedet der både skal teste personbiler, SUV’er og varevogne. Leveres 
med automatisk retningsgenkendelse og manuel omstilling til 4WD samt slidstærke ruller med 
svejst mønster på rullerne. 

Komplet pakke med enten analog display eller med PC pakke*. Kommer i fuldt galvaniseret 
kasse, der sikrer lang levetid i det danske klima. Kan både nedstøbes og monteres over 
gulv.

BREMSEPRØVESTAND P2

Analog display

Analog display

Til PC

Til PC

SPECIFIKATIONER

Varenr. analog
Varenr. PC

SPP3AN/
SPP3PC

Overkørselsvægt 4 tons

Rullebredde 1.000 mm

Rullediameter 200 mm

Max.sporbredde 2.800 mm

Testhastighed 5 km/t

Bremsekraft 6 kN

Motor 2 x 4 kW

Test kapacitet 2,6 tons

Det hele er større og stærkere på denne model. P3 modellen er 
særlig velegnet til test af brede køretøjer såsom store SUV’ere, 
varevogne, campingvogne mv.
 
Komplet pakke med enten analog display eller med PC pakke* samt slidstærke brede ruller 
med svejst mønster på rullerne og automatisk retningsgenkendelse, med manuelt omskift 
til 4WD. Kommer i fuldt galvaniseret kasse, der sikrer lang levetid i det danske klima.

Kvalitets lygteindstillingsapparat med CMOS kamera til alle typer forlygter 
(LED, LED-Matrix, Xenon, H4, H7, MC, PV, LV.) og kommer med et interaktivt 
7” touchscreen display for nem betjening. Apparatet kan leveres på skinner 
for nem manøvrering. 

 - Elektronisk hældningssensor der kompenserer for ujævnheder på gulv
 - Måleområde kompensation
 - Laser udmåler på toppen af søjlen
 - Bred dynamisk CMOS kamerabaseret
 - System til alle typer køretøjer
 - Stor linse til let positionering
 - Digital, interaktivt touch screen display
 - USB port til opdatering
 - Kraftigt (Li-ion) batteri til kabelfri og langvarigt brug

BREMSEPRØVESTAND P3

AUTOPSTENHOJ LYSTESTER MC17 

Alle Sherpa bremseprøvestande leveres som komplet pakke med enten analog display 
eller software til skærmvisning. Bremseprøvestandene er med slidstærke ruller med 
svejst mønster og de kommer alle med fuldt galvaniseret kasse, der sikrer 
en lang levetid i det danske klima. 

GODKENDT

TIL SYNSHAL

Varenr. SPP3AN

Varenr. 1180170

Varenr. SPP2AN

54.995,-

42.995,-

ANALOG

ANALOG

Varenr. SPP3PC

Varenr. SPP2PC

54.995,-

42.995,-

TIL PC

TIL PC

PRIS
BASKER!
17.900,-

UNIK PÅ
MARKEDET!

* Ekskl. PC og skærm

* Ekskl. PC og skærm

BREMSETESTERE
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STENHØJ har igennem årtier leveret trykluft i hele verden og er særlig kendt for den blå kompressor som står på rigtig 
mange værksteder i hele verden. De bliver stadig 100% produceret på fabrikken i Barrit. 

Det er effektive og meget driftsikre maskiner i en kvalitet og holdbarhed der rækker ud over alt andet på markedet!

STENHØJs grå kompressor-serie er designet med med henblik på, at ramme det perfekte mix af pris og kvalitet. 
Det er kompressorer der kan holde, til en pris der er til at betale.

STENHØJ AP07-A – 7,5 KW

STENHØJ GS50 - 5,5 KW

STENHØJ oliesmurt stempelkompressor 
-  Opstillingskontrol og årligt eftersyn 
  af trykbeholdere er ikke nødvendigt

-  Effektiv ydelse 640L/min.

-  2 x 90 L beholder

-  180 L

STENHØJ GS38 - 4 KW

STENHØJ oliesmurt stempelkompressor 
-  Opstillingskontrol og årligt eftersyn 

 af trykbeholdere er ikke nødvendigt

-  2x 90 L beholder

-  Effektiv ydelse 455L/min.

- 180 L

STENHØJ GS38 - 4 KW

STENHØJ stempelkompressor på hjul
-  På hjul - nem at flytte

-  Effektiv ydelse 455L/min.

-  90 L beholder

STENHØJ KA-SERIE

Stempelkompressor
 Fås i flere varianter med ydelse på 
  4,0 -7,5 KW og i forskellige tankstr.

- 5 års garanti på blok*

- Kan holde til at stå udenfor

- Effektiv og meget driftssikker

- Op til 15 bar

- Fra 90 - 1.000 ltr. tank

DEN BLÅ STENHØJ KOMPRESSOR 
PRODUCERES STADIG I DANMARK!

10 ÅRS
GARANTI*

5 ÅRS
GARANTI*

Skruekompressor med fuldt integreret 
kompressor-kammer

- Minimalt pladsbehov, lave støjniveauer, trykluft af høj kvalitet

- Omhyggeligt gennemprøvet inverter koncept

- IP55-motor med høj driftssikkerhed

- Påbygget køletørrer

- Op til 3,65 m3/min. 

- 10 år / 44.000 driftstimers garanti*

* Kun ved serviceaftale

* Der ydes 10 år/44.000 timers garanti på skrueenhed, 
6 år/ 44.000 timers garanti på andre hoveddele. Kun ved serviceaftale. 

DANSK
PRODUCERET

SIDEN
1930

KR. 49.900,-

KR. 14.995,- KR. 9.995,- KR. 8.995,-

FRA KR. 24.900,-
Varenr. 079641

Varenr. 086006 Varenr. 086005 Varenr. 086014

KOMPRESSORER
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SPILDOLIEVOGN MED EJEKTORSUG

Kvalitets spildolieopsamler med en kapacitet på 100 
ltr. 
Stor og kraftig spildbakke, kraftige hjul og stabil 
konstruktion. Vognen tømmes let og ubesværet 
med trykluft. 

SPILDOLIE VOGN

Spildolievogn med en kapacitet på 70 ltr. Vognen har 
et 8 ltr. vakuumkammer til besigtigelse af den aftappe-
de olie. 

Der er endvidere ejektorsug hvor de medfølgende 
sugerør let skiftes via lynkoblingen. Vognen tømmes let 
og ubesværet med trykluft.  

Komplet mobilt sæt til fedtsmøring. Indeholder kvalitets 55:1 
pumpe, 4 mtr. lange, fedtpistol med svirvel der sikrer let adgang. 
Stabil vogn til helfade med kraftige hjul, 
så du kan komme rundt på værkstedet. 

Sættet indeholder naturligvis tromlelåg 
og følgeplade. 

MOBIL FEDTPUMPE FOR 180 KG. FAD

KR. 3.350,-

KR. 5.995,- KR. 3.995,-

KR. 3.495,- KR. 2.495,-

KR. 2.595,-

KR. 1.195,- KR. 1.995,- KR. 5.295,-

KR. 7.995,-

KR. 4.550,-

Komplet mobilt sæt til fedtsmøring. Indeholder kvalitets 55:1 
pumpe, 2 m. slange, fedtpistol med svirvel der sikrer let adgang. 
Den medfølgende vogn til 
50 kg. fade monteres let og ubesværet. 

Sættet indeholder naturligvis tromlelåg 
og følgeplade.

MOBIL FEDTPUMPE FOR 50 KG. FAD

200 L MOBIL OLIEVOGN M. SLANGERULLE

Komplet mobil olievogn i højeste kvalitet til helfade. 

Sættet indeholder 3:1 oliepumpe, 10 mtr. 

integreret kvalitetsslangerulle så du kommer 

langt rundt på værkstedet samt nøjagtig 

digital oliepistol.

Komplet mobil olievogn i højeste kvalitet til helfade. 

Sættet indeholder 3:1 oliepumpe, 

3 mtr. slange og nøjagtig digital 

oliepistol.

200 L MOBIL OLIEVOGN

Let og ubesværet påfyldning af transmissionsolie 
med dette trykluftdrevne sæt, der består af 
25 ltr. beholder på hjul, 1,5 mtr. slange og 
digital oliepistol så du sikrer den rigtige 
påfyldningsmængde.

OLIEPÅFYLDER FOR TRANSMISSIONSOLIE

Optimer indtjeningen med dette ADBLUE mobile sæt. 

Den kraftige vogn har plads til en 200 ltr. tromle, og leveres komplet 
med 4 mtr. slange, digital flowmeter og automatisk tappepistol. 

Sugerøret er med snapkobling for let og ubesværet 
udskiftning af tromle. Den elektriske pumpe giver 
dig stor bevægelsesfrihed, men sættet kan 
naturligvis også leveres med trykluftpumpe. 

ADBLUE MOBIL VOGN

Tillæg for

TRYKLUFT
PUMPE

Varenr.: 387-54 

kr. 200,-

Let betjenelig digital oliepistol 
med automatisk non-dryp 
ventil. Udløbsslangen er 
fleksibel og med 45° vinkel.

DIGITAL OLIEPISTOL DIGITAL OLIEPISTOL GRACO

Den velkendte forud-
indstillelige digitale oliepistol 
fra Graco i USA. 
Her med 90° udløb.

Komplet sæt til vægmontage bestående af 
kvalitets 3:1 helfadspumpe, filterregulator, 1,5 mtr. 
lufttilslutningsslange, 10 mtr. 
kvalitets olieslangerulle og 
digital oliepistol. 

OLIEPUMPESÆT FOR 200 L TROMLE

Varenr. 751025733FP

Varenr. 751013724 Varenr. 751013716

Varenr. 751031863 Varenr. 751031880

Varenr. 751013738

Varenr. 751010341 Varenr. 751024F889 Varenr.  751013704

Varenr. 751038753

Varenr. 751025739FP

OLIEUDSTYR



 | 23

INDUKTIONSVARMER 3,5 KW INDUKTIONSVARMER 11 KW

Kvalitets induktionsvarmer med smart slangeopbevaring der 
sikrer slange og hoved under transport. 

Stabil konstruktion med kraftige 
hjul og vandkøler. 

Kvalitets induktionsvarmer på hele 11 Kw.  
med smart slangeopbevaring der sikrer  
slange og hoved under transport. 

Stabil konstruktion med kraftige 
hjul og vandkøler. 

KR. 16.995,- KR. 41.995,-

KR. 449,-

Kan både bruges til olie, kemikalier 
og andre væsker.

200 l tromle.

MULTI FLUID ROTATIONS-HÅNDPUMPE

ANALOG PUMPEPISTOL

Vandtæt pumpepistol med meget høj nøjagtighed. Udstyret 
med gummibeskyttelse af manometer.

Pumpepistolen er korrisionsbestandig. 

Måleområde:  
0,7 – 11 bar / 10 – 160 psi

DIGITAL PUMPEPISTOL

SPILDBAKKE 2 ELLER 3 TROMLER

Perfekt til control af TPMS ventiler grundet den høje nøjagtighed. 

Med let læseligt display der aktiveres når den tilsluttes ventil samt 
automatisk kalibrering.
 
Arbejdsområde: -25c til +60c
Findes med hhv. bar eller psi skala.

Spildbakke med galvaniseret rist til alle typer væsker.

2 tromler 128 x 85 x 29 cm (L x B x H) belastning 800 kg.
3 tromler 188 x 85 x 20 cm (L x B x H) belastning 1.200 kg.

KR. 575,-

Til 2 tromler

KR. 2.195,-
Til 3 tromler

KR. 3.295,-

3 stk. 

KR. 999,-

Varenr. 751030730

Varenr. I7083

Varenr.  I10393 

Varenr. PSI: 4-145106DP 
Varenr. BAR: 4-145106DB 

 Varenr. 4-145106 

Varenr. FIREF35 Varenr. FIREF110 

Dobbelt mundstykke monteret på mobil trolley 
for nem placering bag ved køretøjet.

Udsugning foregår uden
at mundstykket berører køretøjet.

WORKY TROLLEY M. DOBBELT UDSUGNING

KR. 7.995,-

WORKY MEKANISK SLANGERULLE

Rullen er tilpasset den enkelte slanges længde og vægt, så 
slangen ikkes selv løber ned eller springer op. 

Slangen er 100% sikret mod skader fra overkørsler og 
modstår temp. på op til 200º C. Den har glat inderside 
og særlig belægning der modstår ætsning fra gasser 
og forbedrer flowet.

Uden ventilator

KR. 8.995,-
Med ventilator

KR. 10.995,- 
Varenr. GYMNAGON100 Varenr. GMR10010 Varenr. GMRF10010

VÆRKSTEDUDSTYR



Jacob Poulsen
Servicechef
Tlf.: +45 40 12 32 61
E-mail: jpo@stenhoj.dk

Kasper Tolfjord
Teamleder service
Tlf.: +45 30 63 02 75
E-mail: kni@stenhoj.dk

Rasmus Andreasen
Jylland
Tlf.: +45 26 34 14 16
E-mail: raa@stenhoj.dk

Anna-Marie Hansen
Intern salg/montageplanlægning
Tlf.: +45 76 82 12 76
E-mail: amh@stenhoj.dk

Kjeld Hansen
Sjælland/Fyn
Tlf.: +45 20 24 02 19 
E-mail: khn@stenhoj.dk

Morten Salomonsen
Sjælland/Fyn
Tlf.: +45 26 34 14 41
E-mail: msal@stenhoj.dk

Lars Hillker Madsen
Projekt- og koncernsalg
Tlf.: +45 40 49 06 18
E-mail: lhm@stenhoj.dk

Trine Legaard
Intern salg
Tlf.: +45 76 82 12 62
E-mail: tls@stenhoj.dk

Jan Gade
Projekt- og koncernsalg
Tlf.: +45 21 60 21 82
E-mail: jga@stenhoj.dk

SALG

SERVICE

KONTAKT

VELKOMMEN TIL

Jesper Vestergård Jensen
Ventilation og olieudstyr
Tlf: +45 21 23 83 51
E-mail: jvj@stenhoj.dk

Bjarne Hansen
Dæktilbehør og rep. materialer
Tlf: +45 20 22 84 44
E-mail: bha@stenhoj.dk

John B. Struve
Salgschef
Tlf.: +45 21 71 43 69
E-mail: jbs@stenhoj.dk

SALG
Tlf.: +45 76 82 12 22 
Mail: salgdk@stenhoj.dk 

SERVICE 

Tlf.: +45 76 82 12 22 
Mail: servicedanmark@stenhoj.dk

HOVEDKONTOR
Barrit Langgade 190
7150 Barrit

SJÆLLAND
Solvang 40
3450 Allerød

Find mere information og inspiration på
www.stenhoj.dk

Følg os på
facebook og LinkedIn

Alle priser er ekskl. moms, levering og montage medmindre andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl 
og udsolgte varer. Priserne er gældende t.o.m. 31. december 2020. 


