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•	 Flexline	verkstedinnredning
•	 Rotary	5.5	tonn	2-søyler
•	 Varmgalvanisert	kanalløfter
•	 TBR	1000	fyllebur
•	 Sicam	EVO	624	dekkomlegger
•	 Stertil-Koni	ebright	løftesøyler
•	 VAS	741	041	GP	dekkomlegger
•	 John	Bean	B100	avbalanseringsmaskin
•	 Bremseprøver	for	montering	på	gulv

nyhETER



automateriell tilbyr deg finansiering 
– dette gir mange fordeler
• enkelt og oversiktlig. forsikring kan inkluderes
• Bedriften får bruksretten til utstyret, mens vi har eiendomsretten
• utgiftsføringen av leiebeløpet gir skattefordeler i forhold til vanlig avskrivning
• frigjør bedriftens kapital
• Gir økt fleksibilitet og forenkler bytte til nytt utstyr

Ved leieperiodens slutt er det tre muligheter: Forlenge avtalen, kjøpe utstyret eller levere utstyret tilbake. 
Vi søker leiefinansiering for deg. Ved innvilget finansiering har vi leieavtalen klar i løpet av 1-2 dager. Alle priseksempler på leie i 
denne katalogen er basert på 5 års leasingavtale, med kr 0,- forskuddsbetaling, 0,- i etableringsgebyr, kr 95,- i faktureringsgebyr
og forutsetter kredittgodkjenning. AutoMateriell finansiering, et samarbeid med IKANO Bank.

Totalleverandør
for å være en totalleverandør av verkstedutstyr, har vi et tett samarbeid 
med nederman as. dette utgjør en viktig del av vårt prosjekteringsarbeid. 
nederman as er markedsleder på avsugsystemer, og leverer eksosavsug, 
støv- og røykavsug, oljedistribusjonsanlegg med mulighet for tilkobling til 
de fleste faktureringssystem samt arbeidsplassavskjerming.

Nina K. Fagerhøi
Daglig leder

NTT AS: Totalleverandør innen trykkluft!
ntt har i mer enn 25 år levert trykkluft- og verktøyteknikk fra verdens ledende produsenter. dette gir oss mye opp-
arbeidet erfaring som vi gjerne deler med våre kunder. i tillegg til å være ntt-forhandler av verktøy og kompressorer, 
samarbeider også automateriell og ntt svært tett på prosjektnivå. ntt prosjekterer og leverer alt fra rørnett til 
komplette verktøy-/kompressorløsninger. med landets bredeste produktsortiment innen trykkluft vil vår kompetanse 
og erfaring gi deg:
• reduserte totalkostnader
• økt produktivitet
• større konkurransedyktighet
• driftssikkerhet
kompressorer og trykkluftverktøy for auto og industri.

dere som følger godt med, legger sikkert merke til at vi hele tiden jobber med å forbedre oss. i fjor 
høst kunne vi fortelle at automateriell som en av de første i vår bransje ble sertifisert etter den nye 
iso-standarden 9001:2015. 

denne gangen gangen er vi stolte over at vi har styrket produktsortimentet vårt ytterligere innen 
verkstedinnredninger. for dere med krav til skreddersøm og ønske om markedets beste kvalitet, har 
vi representert sveitsiske lista siden sommeren 2015. nytt nå er et omfattende og komplett sorti-
ment prisgunstige innredningsløsninger: Flexline. selv om prisene ikke er blant de høyeste i bransjen, 
kan du likevel være stolt når du tar med kunden inn på verkstedet med flexline langs veggene!

alle endringene vi gjør, gjør vi for dere som er våre kunder. vi takker for tilliten, og ser frem til et 
fortsatt godt samarbeid.

hilsen nina k. fagerhøi, daglig leder

kontinuerlig forbedring
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3 
aircondition og klimaanlegg

Kr 26.300,-
TEXA Gasbox
(tXd Z00813)
4-gassmåler for bensinmotorer 
til bruk ved pkk eller feilsøking.
leasing kr 530 ,-/mnd

Kr 23.795,-
TEXA Opabox
(tXd Z00951)
røykgassmåler for diesel-
motorer for bruk ved pkk.
leasing kr 480,-/mnd

avgassmålere

Kr 52.395,-
TEXA avgasspakke
(tXd avGasspakke)
vi anbefaler pakkeløsningen med 
Gasbox, opabox og ladestasjon.  
alt på ett sted og alltid med strøm!
leasing kr 1.055,-/mnd

Kr 8.940,-
TEXA Gas Mobile
(tXd Z06140) 
trådløs skjerm/betjeningspanel 
for opabox og Gasbox. 
med innebygget skriver.

Kr 53.800,-
TEXA Konfort 780R Bi-Gas
(tXd Z06910)
helautomatisk toppmodell for r134a og r1234y inkl. el-/hydrid-
biler. kompakt kombimaskin m/stor fargeskjerm og brukervennlig 
meny. hermetisk tette olje-/sporstoffbeholdere. integrert skriver. 
leasing kr 1.084,-/mnd

TEXA Konfort 760R
(tXd Z06750/Z06751)
helautomatisk modell med mange funksjoner. kan leveres for r134a 
eller r1234yf.  egnet for el-/hydridbiler. stor fargeskjerm m/bru-
kervennlig meny. hermetisk tette olje-/sporstoffbeholdere. oem-
godkjenninger. utgave med kjølegassidentifisering er tilgjengelig 
(pristillegg). utgave for buss tilgjengelig (se tungbilutstyrsidene). 
skriver og støvtrekk er inkludert. leasing kr 795,-/mnd

Kr 39.450,-

TEXA Konfort 705 R Off road
(tXd Z10480)
robust r134a-modell for service av 
klimaanlegg på bil eller anleggsmaskiner/
traktorer der de er. database og lagring 
på sd-kort. med vektlås og robuste hjul 
for transport i terreng. 
leasing kr 482,-/mnd

Kr 23.940,-

TEXA Konfort 707 R
(tXd Z12110)
prisgunstig innstegsmodell for r1234yf. 
automatiske kontrollventiler og vektlås. 
Bildatabase og lagring på sd-kort. enkel 
og brukervennlig maskin. 
leasing kr 530,-/mnd

Kr 26.290,-

VI ANBEFALER
for at du skal komme raskest mulig i gang, anbefaler vi at du 
bestiller startpakke/klargjøringspakke sammen med din nye 
aC-maskin. da leveres den ferdig igangkjørt, og er klar til bruk. 
alternativt bestiller du oljer, gass og sporstoff separat slik at du 
kan ta igangkjøringen selv. du finner startpakkene som tilbehør 
på vår hjemmeside.

husk også å bestille annet tilbehør som gass, oljer og sporstoff til 
de bilene du jobber oftest på.
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automateriell skreddersyr bremsetestere og testlinjer til akkurat ditt behov og din plass.  
vi leverer det utstyret du behøver utfra hvilke totalvekter du jobber med (personbiler, vare- og lastebiler osv.). 
de forskjellige løsningene gir stor grad av valgfrihet, men felles for alle løsningene er førsteklasses kvalitet  
og løsninger i tråd med gjeldende forskrifter og bransjekrav.

bremsetestere og testlinjer

ALTUS FOR PKK 
INNTIL 3.5 / 7.5 TONN

ALTUS KOMPLETT TESTLINJE INNTIL 3.5 TONN
Vi bygger komplett testlinje til ditt behov. 
Her et eksempel på en aktuell testlinje som gir deg svar på:

• om bilen har riktig sporing
• bilens veigrep (støtdemperslitasje)
• rullemotstand
• ovalitet på bremseskiver/-tromler
• maksimal bremsekraft

dette gjøres på begge aksler. 
programvaren samler dette og gir en  
rapport som kan lagres/skrives ut.

Altus RT2002 bremsetester for PKK inntil 3.5 tonn
(ana rt2002)
Bremsetester med 4x4 vendesett. maks. aksellast 4 tonn. også for 
biler med elektronisk håndbrekk. kan bygges ut til komplett testlinje 
med spormål,  støtdemper- og hjulopphengstester.
leasing kr 1.609,-/mnd

Kr 79.900,-

Altus RT900 bremsetester inntil 3.5 tonn
(ana rt900)
lavprofil bremsetester med todelt rullefelt og 4x4 vendesett. 
egnet for montering på gulv foran 4-søyler/kjørebaneløfter 
(ramper er tilbehør). varmgalvanisert chassis. rullehastighet 2,6 
km/t.  leveres med midtdekkplate.
leasing kr 1.911,-/mnd

Kr 94.900,-
Altus RT9014 bremsetester inntil 7.5 tonn
(ana rt9014 230v/ana rt9014 400v)
Bremsetester for pkk inntil 7.5 tonn. leveres med 
display 614t som viser bremsekraft på inntil 14 kn. 
kan kombineres med løft i rullesett. med 4x4 vendesett. 
også for biler med elektronisk håndbrekk. 
leasing kr 2.616,-/mnd

Kr 129.900,-

Testlinjen kan bestå av:
• pC-konsoll med programvare
• rullefelt
• automatisk overkjøringsvern/løft i rullefelt
• støtdemper-/veigrepstester
•sporplate med avlastningsplate

Trådløs pedaltrykkmåler
på biler med firehjulstrekk anbefaler vi pedaltrykkmåler for å kunne sammenligne maks. bremsekraft på høyre og venstre side ved likt pedaltrykk. 
trådløs pedaltrykkmåler gir størst fleksibilitet.

Altus RT2002-LP22 lavprofil bremsetester for PKK inntil 3.5 tonn
(ana rt2002-lp22)
lavtbyggende rullebremsetester. Godt egnet for montering oppå 
gulv foran 4-søyler/kjørebaneløfter (ramper er tilbehør). med 4x4 
vendesett. maks. aksellast 4 tonn. også for biler med elektronisk 
håndbrekk. leasing kr 1.811,-/mnd

Kr 89.900,-
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MAHA FOR PKK 
INNTIL 3.5 / 7.5 TONN

OEM-
GODKJENNINGER

maha har oem-godkjente 
bremseprøvere for:

audi • bmW
mercedes-benz

peugeot • porsche
seat • skoda
volkswagen

MAHA MBT 2250 Eurosystem
pC-basert bremsetester for pkk inntil 3.5 tonn. testhastighet 5 
km/t for elektronisk håndbrekk. leveres med display, veggfeste, 4x4 
vendesett, galvanisert rullesett og fjernkontroll. kan bygges ut til 
markedes mest avanserte testlinje. leasing fra kr 2.817,-/mnd

Fra kr 139.900,-

MAHA MBT 2200 LON
analog bremsetester for pkk inntil 3.5 tonn. testhastighet 5 km/t 
for elektronisk håndbrekk. leveres med display, veggfeste, 4x4 
vendesett, galvanisert rullesett og fjernkontroll. kan bygges ut til 
komplett testlinje.leasing fra kr 2.155,-/mnd

Fra kr  107.000,-

MAHA MBT 2100
analog bremsetester for pkk inntil 3.5 tonn. testhastighet 5 km/t 
for elektronisk håndbrekk. leveres med display, veggfeste, 4x4 
vendesett, galvanisert rullesett og fjernkontroll.
leasing fra kr 1.792,-/mnd

Fra kr 89.000,-

MAHA MBT 3200 LON
analog bremsetester for pkk inntil 7.5 tonn. 2-stegs 16 kn display. 
testhastighet 5 km/t for elektronisk håndbrekk. Galvanisert rul-
lesett. testbredde 2.800 mm. med 4x4 vendesett og fjernkontroll. 
kan bygges ut til komplett testlinje. leasing fra kr 2.717,-/mnd

Fra kr 134.900,-

maha maschinenbau haldenwang gmbh & co er en av verdens største 
produsenter av testutstyr. de har alltid vært innovative og en pioner innen 
elektroniske bremsetestere.

maha har tekniske løsninger som gjør de til den mest fremtidsrettede leverandøren 
av testutstyr til bilbransjen. dette i tillegg til meget høy kvalitet er grunnen til at de 
er oem-godkjent av ”alle”. maha har et enormt program i analoge og digitale 
bremsetestere og testlinjer som alle er meget brukervennlige.

Merk at alle våre bremsetestere for PKK inntil 7.5 tonn
leveres med testbar (og ikke kun overkjørbar) akselvekt
på min. 4 t. og bremsekraftkapasitet på 14 kN  eller mer

for at du skal være sikker på at de tilfredsstiller kravene
i ISO 21069 også i fremtiden.
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dekkmaskiner/dekkutstyr

John Bean B100
(JBd B100)
avbalanseringsmaskin for personbiler, 
suv og varebiler. også egnet for motor-
sykkel med mC-oppspenning (tilbehør).
dette er en nøyaktig og plassbesparende 
maskin for verksteder med begrenset 
volum på dekk. hjuldata avleses med 
målearm. manuell hurtigoppspenning. 
flere aluprogrammer, splittvektprogram 
og minimaliserings-/optimaliseringspro-
gram. leasing kr 381,-/mnd

Kr 18.900,-

John Bean B800P
(JBd B800p)
høyproduksjons-avbalanseringsmaskin 
for personbiler og mindre varebiler
kun 4,5 sek. spinntid. med felgskanner og 
smart sonar for kontaktfri registrering 
av dekk og felg og automatisk valg av 
balanseringsmodus og vektposisjon. med 
intuitivt platinum brukergrensesnitt og 
brukervennlig touch-skjerm-betjening.
automatisk hjuloppspenning og visning 
av loddplassering med laser.
leasing kr 1.561,-/mnd

Kr 77.500,-
John Bean B2000P
(JBd B2000p)
avansert avbalanseringsmaskin 
med diagnosefunksjon. skanner hjulet 
med 5 laserkameraer til en analyserbar 
3d-modell og avslører med stor nøyaktig-
het små og store defekter og uregel- 
messigheter i dekk og felg. touch-skjerm 
med nytt brukervennlig brukergrense-
snitt. automatisk oppspenning. 
maks. hjulstørrelse 30”/70 kg.
leasing fra kr 2.817,-/mnd

Fra kr 139.900,-
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John Bean B600L/B600P
(JBd B600l/JBd B600p)
avbalanseringsmaskin med brukervenn-
lig touch-skjerm og kun 4,5 sek. spinntid! 
p-versjonen har automatisk elektro-
mekanisk hjuloppspenning og kjører hju-
let i riktig posisjon. aut. registrering av 
alle felgdata m/målearm og sonar. innv. 
led felgbelysning. viser loddplassering 
med laser på alu-felg. flere aluprogram-
mer, splittvekt-program og minimalise-
rings-/optimali-seringsprogram. 
leasing fra kr 1.066,-/mnd

Fra kr 52.900,-
John Bean B500L/B500P
(JBd B500l/JBd B500p)
avbalanseringsmaskin med hevet
display og kun 4,5 sek. spinntid! 
p-versjonen har automatisk
elektromekanisk hjuloppspenning.
aut. registrering av alle felgdata 
m/målearm og sonar. flere bruker-
profiler. viser loddplassering med laser 
på alu-felg. flere aluprogrammer, 
splittvektprogram og minimaliserings-/
optimaliseringsprogram.
leasing fra kr 756,-/mnd

Fra kr 37.500,-

VAS 741 015/1
(JBd eewB751ape2)
avbalanseringsmaskin godkjent  for 
volkswagen/audi. Brukervennlig touch-
skjerm og kun 4,5 sek. spinntid! 
automatisk elektromekanisk hjulopp-
spenning. for hjul inntil 32” og 70 kg. 
automatisk registrering av alle felgdata 
m/målearm og sonar. innv. led felg-
belysning. stopper i riktig posisjon og 
viser loddplassering med laser på 
alu-felg. flere aluprogrammer, splittvekt-
program og minimaliserings-/optimali-
seringsprogram.
leasing kr 1.408,-/mnd

Kr 69.900,-
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Kart hjulvasker
(kar w 300 h 230v/kar w 300 h 400v)
helautomatisk og miljøvennlig hjulvaske-
maskin for personbil-/varebilhjul. 
maks. hjuldiameter 800 mm. maks. hjul-
bredde 305 mm. lave driftskostnader 
og meget effektiv rengjøring med varmt 
vann og granulatkuler.
leasing kr 1.294,-/mnd

Kr 64.250,-
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Titanium 300IT-24
(wip tit.300it-24)
dekkomlegger for 11-24” hjul. 
med 2 hastigheter, sjokkfyller 
og automatisk tårn. 
montering av tårn tilkommer.
leasing  kr 441,-/mnd

Kr 21.900,- Kr 34.900,-
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Sicam EVO 628 IT V6
(siC evo 628 it v6)
nyutviklet svært robust dekkomleg-
ger med 12-32” felgkapasitet! 
ergo Control ”fingerstyrt” bead-
løsner for maksimal komfort, 
sikkerhet, brukervennlighet og 
beskyttelse av hjul. unik stivhet i 
tårnet. hjelpearmer for run-flat og 
ekstreme dekk. med sjokkfyller og 
kraftig 1-fas invertermotor med 2 
hastigheter. 4 års fabrikkgaranti!
leasing kr 1.267,-/mnd

Kr 62.900,-
Sicam EVO 624 IT V1
(siC evo 624 it v1)
robust dekkomlegger fra 
sicam med unik stivhet i tårnet! 
svært rask beadløsner og luft-
fyller. hjelpearmer for run-flat og 
ekstreme dekk. sjokkfyller med 
luftdyser i klørne. kraftig 1-fas 
invertermotor med 2 rotasjons-
hastigheter.  10–28” felgkapasi-
tet. fire års fabrikkgaranti!
leasing kr 1.058,-/mnd

Kr 52.500,-

Hjulvasker for SUV-hjul
(kar w 4X4 hp 230v/kar w 4X4 hp 400v)
hjulvaskemaskin som også håndterer de 
største suv-/offroad-hjulene. maks. hjuldia- 
meter 850 mm. maks. hjulbredde 360 mm.  
lave driftskostnader og meget effektiv 
rengjøring med varmt vann og granulatkuler.
leasing kr 1.509,-/mnd

Kr 74.900,-
VAS 741 041
(JBd vas 741 041 Gp)
Godkjent dekkomlegger for volkswagen/
audi. allround-maskin med wdk-godkjente 
hjelpearmer for skånsom og enkel omleg-
ging av lavprofil- og punkteringsfrie dekk. 
sjokkfyllersystem og 230v 1-fas inverter-
motor med 2 hastigheter og smartspeed-
teknologi (beskytter dekket v/montering). 
med verktøyhylle. for 10-24” felgdiameter 
og maks. 13” felgbredde. 
leasing kr 1.186,-/mnd

Kr 58.900,-

Titanium 300IT-24 
m/Assistant H hjelpearm
(wip tit.300it-24 + wip h647)
dekkomlegger for 11-24” hjul. 
hjelpearm for omlegging av 
lavprofil og “run-flat”. med to 
hastigheter, sjokkfyller og auto-
matisk tårn. montering av tårn 
og hjelpearmer tilkommer.
leasing kr 703,-/mnd

versjon uten hjelpearmer er også 
tilgjengelig - se vår hjemmeside.
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8 
dekklinje og hjulhåndtering

Cheetah CH 5 ST 
(sed Ch-5st)
sjokkfyller for 4” til 24.5” dekk. 
22-liters ståltank.

Kr 2.750,-

Dekkomlegger for småhjul
(sed CCh-22)
for manuell omlegging 
av småhjul.

Kr 2.750,-

Stativ og beadløsner 
(sed CCh-23)
for dekkomlegger for småhjul.

Kr 2.400,-

Kr 3.750,-

Hjultralle
(ahC 650 15 000)
hjultralle for håndtering 
av dekk og hjul.

Kr 2.750,-
Hjultralle
(ahC 63001Ckwt)
hjultralle for dekk/hjul. kapasitet 
120 kg. Ø630 mm. leveres i sett 
á 6 stk.

Kr 2.650,-
Hjultralle XL
(ahC 8003pCkwt)
for større hjul (suv, 4x4, varebil-
hjul). kapasitet 250 kg. Ø800 mm. 
leveres i sett á 3 stk.

Kr 2.150,-

Fyllebur TBR 1000
(ahC 150 02 000)
fyllebur for lastebilhjul. duplex-
utgave med dobbelt beskyttel-
seslag. stort utvalg tilbehør.
leasing fra kr 393,-/mnd

Fra kr  19.500,-

ØK LØNNSOMHETEN!
i mer enn 40 år har danske ahcon utviklet og produsert spesialpro-
dukter til bil- og dekkverksteder.  fokus har alltid vært på ergonomi 
og sikkerhet kombinert med intelligente og effektive arbeidsproses-
ser.

med rett utstyr og systematisering av arbeidsprosessene reduse-
res feil, effektiviteten øker og belastning og risiko for operatøren 
minimaliseres.

med ahcon-produkter sikres både produktet og mennesket!

Hjultralle forlenget
(ahC 63003Ckwt1B)
sikrer ergonomisk arb.stilling ved 
montering/demontering av hjul. 
kapasitet 120 kg. Ø630 mm.

Kr 1.950,-

Dekkreoler - startsett 60 dekk
(ahC 25004504150)
dekkreol med plass til 60 hjul. kan utvides 
med forlengersett (ahC 25004502050).

En dekklinje består typisk av:
hjulløfter, rullebord, beadløsner, dekkomlegger, pumpestasjon, 
sentrerings-hjulløfter og til slutt en avbalanseringsmaskin.

vi bygger og tilpasser dekklinjen for deg og dine behov f.eks. for 
perfekt montering av dekkbeaden og fjerning av “flat spots” og andre 
deformasjoner på dekket, alt for å redusere risiko for reklamasjoner.

Kr 14.500,-
Dekkreolsett for container
(ahC 20004500040)
dekkreoler for 40 fot container. 
plass til 288 hjul/dekk.



Alle priser er eks. mva levert Lier.  Gyldig til 30.06.17 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
Frakt og leveringsomkostninger kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil. Avbildede produkter kan avvike.

hellanor as, avd. automateriell

V
ER

KS
TE

D
U

TS
TY

R

9 
olje-/eksos-/luftutstyr

Transportabelt oljeanlegg
(ori 3922154)
transportabelt oljeanlegg for hel-fat, leveres 
med luftdrevet pumpe, trykkforhold 1:1. 
kapasitet maks. 40 l/min, 3 m fylleslange, 
tralle med tre hjul og pistol med elektronisk 
måler (24785). ikke godkjent for kjøp og salg.

Kr 2.295,-

Kr 7.995,-

Gummimunnstykke innvendig
(ned 20867261)
nederman eksosmunnstykke for innvendig 
feste, f.eks. på eksosrør som ikke stikker 
utenfor fanger/skjørt. enkelt, patentert feste. 
for Ø4”/100 mm eksosslange, maks. dimensjon 
enkelt eksosrør Ø50-65 mm. (dobbelt B240/50-
65 mm).

Kr 2.995,-
Eksosoppruller standard uten spjeld
(ned 20810265)
nederman oppruller uten spjeld. leveres med 
5 m. 100 mm. (4”) thermoplastslange.

Kr 8.995,-

Nederman kabeltrommel C20
(ned 30710420)
lukket trommel i slagfast kompositt. kulelager, 1-fas 230v/ 
10a, 12 m.  3 x 1,5 m2 h07rn-f, olje- og kuldebestandig 
gummikabel. tilkoblingskabel 1 m inngår. svingbart «snap-on» 
veggfeste og sperremekanisme. ip55.

Munnstykke 60 gr. vinkel
(ned 20805561)
nederman eksosmunnstykke i gummi . vinklet 
60 grader for enklere feste på eksosrør
leveres uten lokk, med tang. for Ø4” / 100 mm. 
eksosslange maks. dimensjon enkelt eksosrør 
Ø75 mm. maks. dimensjon dobbelt eksosrør 
150 x 75 mm.

Kr 3.495,-

Kr 1.995,-
Nederman lufttrommel H30 grå
(ned 30810430)
nederman slangetrommel for luft. lukket trommel i slagfast 
kompositt. med kulelager på begge sider av aksel. automatisk 
tilbaketrekk av slange med fjær. 10 m. – 10 mm. (3/8”) olje- og 
kuldebestandig slange av gummi. leveres med sikkerhetssperre 
for enkel service. 100 % materialgjenvinning.

AdBlue pumpe for fat eller IBC
(ori 3975057)
leveres komplett med brakett og sugesett for 
fat/iBC med 1.5 m slange, luftdrevet membran-
pumpe, 3 m. fylleslange samt fyllepistol med 
digital måler med diodevarsling for full be-
holder. kapasitet ca. 30 l/min.  andre løsninger 
kan også leveres!

Kr 12.995,-
Nederman Filtercart mobilt sveiseavsug
(ned 12621245)
nederman filtercart mobilt sveiseavsug. 
leveres med 2 m. fleksibel avsugsarm med 
integrert led spotlight i hetten. filterareal 35 
m2, utskillingsgrad 99%, 0,75 kw 230 v 1-fas, 
lydnivå ca. 73 db(a), vekt 73 kg.

Kr 19.750,-
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Store inntjeningsmuligheter
2 hjulstillingsjobber hver dag = 53.000 netto hver måned etter at kostnader til 
hjulstillingsapparat og mekaniker er trukket fra. 5 jobber hver dag betyr 137.000 
netto hver måned!  *

som du forstår. er hjulstillingsapparatet en pengemaskin. men det krever bevisst-
het hos verkstedet og kunnskap hos mekanikeren. vi kan hjelpe deg med dette.

*) vi viser deg gjerne vår kalkulator som viser inntjeningsmulighetene. 

”5 jobber hver dag betyr 137.000 netto 
hver måned! ”

hjulstillingsapparat

Kompetanse
vi hjelper deg med nødvendig kompetanse. kurset gjennomføres hos dere på deres 
eget John Bean hjulstillingsapparat, og egner seg for bilmekanikere med fagbrev. 

vi tar for oss komplett hjulgeometri og hjulopphengets mest vitale komponenter som 
kuler og ledd.  

deretter er det firehjulsmåling i praksis, dvs. kontroll og justering på bil der dere læ-
rer hva som er beste praksis fra en av landets aller mest erfarne innen firehjulsmåling.

etter gjennomført kurs skal mekanikeren være i stand til å utnytte hjulstillingsap-
paret som en pengemaskin samt være klar over konsekvenser av hvordan bilens 
hjulvinkler påvirker det totale kjøretøyet.

”...å utnytte hjulstillingsapparet som en 
pengemaskin...”

Kr 139.900,-
John Bean V2200 med Pro42 Silver programvare
moderne 3d hjulstillingsapparat til en hyggelig pris. Brukervennlig 
programvare sørger for raske og nøyaktige målinger.  har de mest 
grunnleggende funksjonene. leasing kr 2.817,-/mnd

John Bean V2300 AC400 med Pro42 Gold programvare
hurtighjulfester og større skjerm samt nyttige ekstrafunksjoner gjør 
firejulsmålingen til en lek. Denne modellen har premium svingskiver 
med roll-back kit og støvtrekk inkludert. leasing kr 3.779,-/mnd

Kr 189.900,-

John Bean V3400 med Pro42 Platinum programvare
for spesialisten. Gir deg full kontroll og flere nyttige tilleggsfunksjo-
ner. leasing kr 4.277,-/mnd

Kr 214.900,-

Produktsortiment
nedenfor ser du de forskjellige utgavene av 3d hjulstilling fra John Bean. i tillegg har vi egne versjoner for bilprodusentene som krever dette, f.eks. 
vw, audi, skoda, porsche og mercedes-Benz. vi kan også levere en modell for de med begrenset plass. du finner informasjon om John Bean visuali-
ner prism elite på våre hjemmesider.
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Alle priser er eks. mva levert Lier.  Gyldig til 30.06.17 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
Frakt og leveringsomkostninger kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil. Avbildede produkter kan avvike.

hellanor as, avd. automateriell

hjulstillingsapparat
Valg av hjulstillingsapparat - hva passer best for meg?
nedenfor finner du en oversikt over noen av de viktigste forskjellene mellom de forskjellige John Bean hjulstillingsapparatene/programvareversjo-
nene. de fleste frie verksteder vil klare seg fint med pro42 silver, mens oe-verksteder bør velge pro42 Gold eller pro42 platinum. de som spesiali-
serer seg på hjulstilling, bør velge pro42 platinum.
NB! Vi har egne versjoner for bilprodusentene som krever dette, f.eks. VW, Audi, Skoda, Porsche og Mercedes-Benz.

V2200 V2300 V3400

programvare Pro42	Silver Pro42	Gold Pro42	Platinum
veiviser med tilpasningsmuligheter

tilpasning av inspeksjoner og rapporter

kundeklagebasert diagnose

kjøretøydynamisk diagnose

hurtigutmåling uten kundeopplysninger etc.

støtte for påkjøringshjelp m/kamera

Camber v/null sporing (mercedes)

enkle kjøretøydimensjoner

sporingskurvejustering (vaG)

kjørehøydeutmåling med tip-target mulig

oem-veivisere

dataoverføring fra romess inklinometer (mercedes)

avanserte kjøretøydimensjoner m/bl.a. kryssdiagonalmål

måling av rulleradius

Justering med hjul av

tilgjengelig med hurtighjulfester (aC400)

import/eksport av kundedatabase

digismart aut. kamerahøydejustering

opprettelse av kjøretøyspesifikke veivisere

styringsasymmetri med diagnose

avansert kjørehøydeutmåling (alle kjøretøy)

ackermanns vinkel

Grafisk castersving, skrubbradius og sai (kpi)

hurtiginspeksjon av grunnleggende vinkler

John Bean Visualiner V3450 for inspeksjon
for deg som ønsker å selge firehjulsmåling til alle kundene som er innom verkstedet 
hver dag.  dette er et apparat du har i tillegg til det vanlige hjulstillingsapparatet. 
leasing kr 2.616,-/mnd

Kr 129.000,-

For deg som vil tjene ennå mer: John Bean V3450
potensialet er stort. du kan for eksempel utføre  hjulstillingskontroll på alle biler som er innom verkstedet hver 
eneste dag. på kort tid har du en oversiktlig og lettfattelig målerapport du kan bruke overfor bileier for å selge 
inn en fullstendig hjulstillingskontroll. og øke inntjeningen deretter. vi har grunn til å tro at så mye som halv-
parten av den norske bilparken har hjulvinkler utenfor fabrikkantens spesifikasjoner... her er det muligheter.

Det avgjørende tilbehøret
rett verktøy er viktig. Både med tanke på mest mulig rasjonell drift og 
ikke minst for å unngå kostbart og lite innbringende omarbeid. aktuelt 
tilbehør for å utføre en profesjonell firehjulsutmåling finner du under 
hver enkelt modell på våre hjemmesider.
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løfteutstyr - 2-søylere fra 3 til 9 tonn

Rotary 3.5 tonn
(rtY spoa3ts5eh1230/
rtY spoa3ts5eh1400)
asymmetrisk hydraulisk billøfter.
løfter alt fra de minste småbilene til
de vanligste person- og varebilene.
flere varianter; kan f.eks. leveres
med dobbel betjening og flip-up-
konsoll. vas-godkjent.
leasing kr 764,-/mnd

Kr 37.900,-

Rotary 4.5 tonn
(rtY spo40e5eh1)
symmetrisk hydraulisk billøfter. 
løfter alt fra de minste småbilene til 
de lengste varebilene med standard 
armer. leveres med dobbel
betjening.
leasing kr 1.058,-/mnd

Kr 52.500,-

Rotary 5.5 tonn
(rtY spo55e)
symmetrisk hydraulisk løfter. den 
optimale løfteren for de større 
varebilene. løfter også de fleste 
vanlige personbilene. Godkjent av 
volkswagen i høyde eh4 (offisielt 
vw verkstedutstyr vas 771 017).
leasing fra kr 1.853,-/mnd

Fra kr 92.000,-

Stertil-Koni SK 2055 5.5 tonn
(knd 35013000/35013001)
unik konstruksjon på løftestol gir stor 
fleksibilitet; kan brukes på alt fra små 
personbiler til store varebiler og små 
lastebiler. løftekapasitet  5.5 tonn.
leasing kr 1.951,-/mnd

Kr 96.900,-

Stertil-Koni SK 2030 3 tonn
(knd 3350024/33500020) 
en av markedets raskeste  og 
mest brukte hydrauliske 2-søylere. 
3 tonn. løfter alt  fra de minste 
småbilene til  de lengste varebilene 
med standard armer.  kan leveres 
med varioquick (knd opvl27010 
- kr 5.900,-).
leasing kr 957,-/mnd

Kr 47.500,-
John Bean SOL 3000
(JBD SOL 3000)
elektromekanisk billøfter.  
3 tonn. 2 motorer.  løfter alt 
fra de minste småbilene til de 
vanligste person- og varebilene. 
for takhøyder helt ned til 3.2 m.
leasing kr 602,-/mnd

Kr 29.900,-
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Stertil-Koni SK 2035 3.5 tonn
(knd 30100024/30100020)
meget stillegående og rask 2-
søylet asymmetrisk hydraulisk bil-
løfter med 3.5 tonn løftekapasitet
spesielt egnet for varebiler, suver 
og flerbruksbiler
leasing kr 1.307,-/mnd

Kr 64.900,-

Stertil-Koni SK 2070 7 tonn
(knd 35020001/35020000)
symmetrisk hydraulisk billøfter med 7 
tonn løftekapasitet. kan leveres med 
flere kombinasjoner av teleskopiske 
(2-delte) eller dobbeltteleskopiske 
(3-delte) armer som gir stor fleksibil-
itet. leasing kr 2.173,-/mnd

Kr 107.900,-

Stertil-Koni SK 2090 9 tonn
(knd 35030001/35030000)
symmetrisk hydraulisk billøfter med 9 
tonn løftekapasitet. kan leveres med 
flere kombinasjoner av teleskopiske 
(2-delte) eller dobbeltteleskopiske 
(3-delte) armer som gir stor fleksibil-
itet. leasing kr 2.789,-/mnd

Kr 138.500,-
Rotary 6.5 tonn
(rtY spo65e-lwB)
6.5-tonns billøfter. den optimale 
løfteren for de større varebilene, 
men løfter også de fleste vanlige 
personbilene. standard med 
betjening på begge sider. 
vas-godkjent.
leasing kr 2.316,-/mnd

Kr 115.000,-
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Alle priser er eks. mva levert Lier.  Gyldig til 30.06.17 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
Frakt og leveringsomkostninger kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil. Avbildede produkter kan avvike.

hellanor as, avd. automateriell

kanalløftere

Stertil-Koni ST4040
(knd 43500024)
elektrohydraulisk 4-søyler 
med 4 tonn løftekapasitet for 
person- og varebiler.  flate 
kjørebaner (uten nedfellinger).
leasing kr 1.307,-/mnd

Kr 64.900,-

Stertil-Koni ST4040V-WA
(knd 43520924)
elektrohydraulisk 4-søyler med 
integrerte glideplater for hjul-
stilling. løftekapasitet 4 tonn.
leasing kr 1.911,-/mnd

Kr 94.900,-

Werther 5 t. for hjulstilling
(wip 450 3dB G)
elektrohydraulisk 4-søyler for 
hjulstilling. 5 tonn løftekapasi-
tet. Galvaniserte kjørebaner. kan 
også leveres med travers-løfter. 
leasing kr 1.911,-/mnd

Kr 94.900,-

4-søylere 

Italgarage K263 
(ita k263)
3-tonns kanal-/lavløfter for person-/varebil. løfte-
høyde 930 mm. leveres med galvanisert plattform, 
ramper og bunnplate. leasing kr 655,-/mnd

Kr 32.500,- Italgarage KP35R SHG
(ita kp35r srhG)
3.5.tonns kanalløfter med korte ramper. kun 105 
mm. overkjøringshøyde. leveres med varm-
galvanisert plattform og bunnramme.  også til-
gjengelig med lange ramper og ramper for inground 
montering. leasing kr 1.207,- /mnd

Kr 59.900,-

Stertil-Koni ST4040F-V-WA
(knd 43620924)
elektrohydraulisk 4-søyler 
med 4 tonn løftekapasitet med 
frihjulsløft og integrerte glide-
plater for hjulstilling.
leasing kr 2.769,-/mnd

Kr 137.500,-

MAHA Twin F IV VAS 6802
lavtbyggende kanalløfter. maks. 3,5 tonn. Godkjent for volkswagen.
leasing kr 1.609,-/mnd

Kr 79.900,-

MAHA Carlift II 5.5 VAS 772 003
(mah vasCarliftii55)
elektrohydraulisk 4-søyler for hjulstilling. 5.5 t løftekapasitet.  
lengde kjørebaner 5.52 m. med traversjekk og lys. Godkjent for vw 
inkl. lang Crafter 2017->. leasing kr 3.978,-/mnd

Kr 199.900,-

Italgarage KP35R SR
(ita kp35r sr)
3.5.tonns kanalløfter med korte ramper. kun 105 
mm. overkjøringshøyde. leveres med kald-
galvanisert plattform, ramper og bunnramme.  
også tilgjengelig med lange ramper og ramper for 
inground montering. leasing kr 1.005,-/mnd

Kr 49.900,-
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kjørebaneløftere

Fra kr 12.900,-
AC Hydraulic manuell 2/2.6 tonn
håndhydraulisk traversløfter for 
4-søylere og kjørebaneløftere. 
løftekapasitet 2/2.6 tonn.

AC Hydraulic lufthydraulisk 2/2.6 tonn
lufthydraulisk traversløfter for 
4-søylere og kjørebaneløftere. 
løftekapasitet 2/2.6 tonn.

AC Hydraulic automatisk 2/2.6 tonn
lufthydraulisk traversløfter med automatisk 
senk- og parkeringsfunksjon. for teststasjoner. 
løftekapasitet 2/2.6 tonn.

Fra kr 17.500,- Fra kr 34.900,-

Husk også oppheng/support-armer til aktuell løfter. 
Se våre hjemmesider for mer informasjon.

traversløftere

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
tyske maha er en ener i premiumsegmentet for verkstedutstyr, og leverer den ypperste kvalitet, presisjon, finish og slitestyrke. 

maha har tett dialog med testorganisasjoner, myndigheter og en rekke store bilprodusenter, og utvikler spesialtilpassede og offisielt 
godkjente løsninger i henhold til deres ulike behov og krav. 

de fleste produkter kan “skreddersys” etter kundens ønsker. maha er kjent verden over for sine svært innovative produkter som ut-
vikles og produseres i haldenwang i tyskland. 

Saturnus kjørebaneløftere
elektrohydrauliske kjørebaneløftere med 4/5 tonn løftekapasitet for
montering i eller på gulv. flere varianter. Bildet viser saturnus ev 40 
inground for hjulstillingskontroll med frihjulsløft (pris kr 134.900,-). 
kan også leveres med slitasjetester (”cross check”). 
leasing fra kr 2.213,-/mnd

Fra kr 109.900,-
MAHA DUO CM 5.5 U for direktemottak VAS 791 013 A
5.5 tonns kjørebaneløfter for inspeksjon. 5.2 m. kjørebaner.  for 
inground montering. med lys og traversjekk m/selvnivellerende gulv. 
Godkjent for volkswagen inkl. Crafter 2017 ->. 
leasing kr 4.973,-/mnd

Kr 249.900,-

MAHA DUO CM 4.2 U for hjulstilling VAS 6804
4.2 tonns høypresisjons-kjørebaneløfter for hjulstillingsarbeid. leve-
res med 4.4 eller 4.8 m. kjørebaner.  for inground montering. med lys, 
traversjekk m/selvnivellerende gulv og aut. avkjøringsvern. Godkjent 
av volkswagen. leasing fra kr 5.073,-/mnd

Fra kr 254.900,-
MAHA DUO CM 5.5 U for hjulstilling VAS 791 011 A
5.5 tonns høypresisjons-kjørebaneløfter for hjulstillingsarbeid. 5.2 
m. kjørebaner.  for inground montering. med lys og traversjekk m/
selvnivellerende gulv. Godkjent for volkswagen inkl. Crafter 2017 ->. 
leasing kr 5.968,-/mnd

Kr 299.900,-
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Alle priser er eks. mva levert Lier.  Gyldig til 30.06.17 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
Frakt og leveringsomkostninger kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil. Avbildede produkter kan avvike.

hellanor as, avd. automateriell

tilbehør til kjøretøyløftere

tilbehør

Løftepads i originalkvalitet
løftepads og -klosser på kjøretøyløfterne er en slitedel, og må skiftes ut når de er slitt. automateriell leverer løftepads for de aller fleste 
kjøretøyløfterne på det norske markedet. produktene er meget prisgunstige, og er produsert i Østerrike i en kvalitet som tilsvarer origi-
nalkvalitet (oe). per i dag består sortimentet av ca. 40 forskjellige varianter som dekker de aller mest vanlige kjøretøyløfterne på det norske 
markedet. vi har også noen universalvarianter som kan brukes på flere typer løftere. i tillegg har  vi også spesialvarianter som er ekstra skån-
somme mot kjøretøyet som skal løftes.

Ytterligere informasjon
du finner ytterligere informasjon om utvalget løftepads og -klosser på vår hjemmeside.

Kr 6.900,-
Line Light 4
(sCG 035201)
4 stk. 1.630 mm. led-lys inkludert 80 w 
strømforsyning, 8 m. kabel og komplett 
innfesting. effekt 4 x 14 w, 4 x 1.100 lumen.

kraftige, dreibare led arbeidslys 
for montering på kjøretøyløfteren

Kr 2.990,- Kr 3.250,-
AC Hydraulic garasjejekk DK20
(aCh 36 000 00)
robust og sikker garasjejekk 
for person- og varebiler. 2 tonn 
løftekapasitet. maks. høyde 495 
mm. minimumshøyde kun 80 mm. 

AC Hydraulic garasjejekk DK20Q
(aCh 36 015 00)
robust og sikker garasjejekk 
for person- og varebiler. 2 tonn 
løftekapasitet. med Quicklift-
pedal for hurtig løft til løfte-
punktet. maks. høyde 495 mm.  
minimumshøyde kun 80 mm. 

Kr 5.990,-
AC Hydraulic garasjejekk DK20HLQ
(aCh 36 050 00)
robust og sikker høytløftende  
garasjejekk for personbiler, vare-
biler og suv. 2 tonn løftekapa-
sitet. med Quick-lift pedal for 
hurtig løft til løftepunktet.  maks. 
høyde 795 mm. minimumshøyde 
kun 80 mm. 

Kr 4.590,-
AC Hydraulic garasjejekk DK13HLQ
(aCh 36 020 00)
robust og sikker høytløftende 
garasjejekk for lave biler. 1,3 tonn 
løftekapasitet. med Quick-lift 
pedal for hurtig løft til løfte-
punktet. maks. høyde 735 mm.  
minimumshøyde kun 80 mm.

Kr 2.750,-
Line Light 2-søyler
(sCG 035225)
2 stk. 770 mm. led-lys til kjøretøyløftere 
inkludert strømforsyning, 8 m. kabel  
og komplett innfesting. effekt 2 x 490 lumen.

garasjejekker

defa-lader for 
løfteren
Kr 5.200,-
Defa WorkShopCharger 35A
(def 706400)
kraftig 12v/35a kvalitetslader 
for wet, mf, Ca/Ca, aGm, efB og 
Gel-batterier.
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luftverktøy/kompressorer

Kr 11.950,-
CP 4200 RT 4 hk
(Cpl 4116023073)
stempelkompressor 
med hjul og 200 l tank. 
fin kompressor for mindre 
verksteder.  410 l/min. 
leasing kr 241,-/mnd

Kr 42.500,-
CPM 5.5 kW 10 bar
(Cpl 4152010089)
skruekompressor for mindre 
verksteder. enkel betjening og  
oversiktlige varsel- og service-
lamper. 200 l tank og integrert 
kjøletørke. 600 l/min.
leasing kr 856,-/mnd

CPM 11 kW 10 bar
(Cpl 4152010481)
skruekompressor for middels/
store verksteder. enkel betjening 
og  oversiktlige varsel- og ser-
vicelamper. 270 l tank og integrert 
kjøletørke. 1.310 l/min.
leasing kr 1.058,-/mnd

Kr 52.500,-
CPA 11 kW 13 bar
(Cpl 4152011122)
skruekompressor for middels/
store verksteder og dekkverksteder.  
avansert styringssystem med dis-
play og alle nødvendige varsler for 
service og vedlikehold. 270 l tank 
og integrert kjøletørke. 1.120 l/min. 
leasing kr 1.208,-/mnd

Kr 59.950,-

Kr 15.750,-
CP 6270 RT 5.5 hk
(Cpl 4116023072)
stempelkompressor med 200 l 
tank. passer godt til lakkering, luft-
verktøy som rondellsliper, meisel-
hammere og sandblåserskap. 550 l/
min. leasing kr 318,-/mnd

Kr 17.250,-
CP 8270 RT 7.5 hk
(Cpl 4116023071)
stasjonær stempelkompressor med 
270 l tank, ns59 pumpe med ekstra 
kapasitet. passer godt til verksteder 
og mekanisk industri. 650 l/min. 
leasing kr 348,-/mnd

CP 11270 RB EngineAIR 10 hk
(Cpl 4116022627)
Bensindrevet stempelkompressor 
med 10 hk honda-motor. utmerket 
modell som service-kompressor til 
dekk og anlegg. 750 l/min. 
leasing kr 744,-/mnd

Kr 36.950,-

Kr 49.950,-
CPM 7.5 kW 10 bar
(Cpl 4152010479)
skruekompressor for middels 
store verksteder. enkel betjen-
ing og  oversiktlige varsel- og 
servicelamper. 270 l tank og 
integrert kjøletørke. 920 l/min.
leasing kr 1.006,-/mnd

Kr  1.895,-
CP 7732C muttertrekker 1/2”
(Cpl 8941077321)
lett og kompakt mutter-
trekker. 625 nm, 1 kg.

Kr  2.450,-
CP 7749 muttertrekker 1/2”
(Cpl 8941077491)
lett. lyddempet. for dekk og 
felg. 1.300 nm. s2s-skifter.

Kr  2.150,-
CP 7748 muttertrekker 1/2”
(Cpl 8941077370)
kompositt muttertrekker. 
1.250 nm. kun 2 kg.

Kr  8.995,-
CP kjøletørke
(Cpl 4102001412)
Cp kjøletørke, 850 l/min., 230 v. 
type CpX 30.

Kr  3.195,-
CP 7737 kompakt  1/2”
(Cpl 8941077480)
ultrakompakt muttertrekker 
for adkomst til trange plasser!

Kr  4.995,-
CP 7769 muttertrekker 3/4”
(Cpl 8941077690)
kompositt muttertrekker. 
1.950 nm. kun 3.37 kg.

Kr  6.895,-
CP 7782-6 muttertrekker 1”
(Cpl 8941077826)
for lastebil/buss. med lang 
drivtapp. 2.900 nm. 11.6 kg.

Kr  9.250,-
Muttertrekker 1” lang tapp
(Cpl ut-8419 s)
for oppheng i balanseblokk. 
lyddemper. slange returluft.
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Lysjusteringsapparat
(toa hBa24d)
svært stabilt og robust. hjulgående. 
også for Xenon-lys og led-lys 
(ikke adaptive/dynamiske). kan også 
leveres med lasersikte 
(toa laser, kr. 750).

Kr 5.700,-
MAHA MLT 3000 elektronisk lysjusterings-
apparat med innebygget kamera
(mah mlt3000)
lysjusteringsapparat for alle kjøretøy, også 
for alle nyere lys inkludert dla og matrix 
led. Cmos-kamera for å digitalisere og tolke 
lysbildet. leveres med optisk justeringshjelp. 
finnes også som vas-godkjent utgave (for 
volkswagen/audi). leasing kr  836,-/mnd

ER DU KLAR?
er du klar for pkk og lysjustering av de nyeste premium-bilene? det holder ikke lenger 
med de enkle, gamle lysjusteringsapparatene.  disse er nå i ferd med å bli utdatert.

for å være i stand til å foreta en korrekt justering av de nye lystypene  som f.eks. dla 
og matrix led på volkswagen/audi, trenger du et elektronisk lysjusteringsapparat med 
innebygget digitalkamera og nødvendig programvare som vurderer bilens lysbilde. 
menneskets øye er ikke i stand til å vurdere lysbildet.

Kr 41.500,-

Altus slitasjetester for personbil (PD2502 E)
(ana 901903)
elektropneumatisk slitasjetester for kontroll av 
understell/hjuloppheng på personbil/varebil. Gjør 
jobben med å avdekke slakk og slitasje i opphengs-
kuler, innfestinger, foringer og styring enklere 
og raskere. slitasjetester anbefales av statens 
vegvesen. leasing kr 542,-/mnd

Kr 26.900,-

Støymåler uten kalibrator
(ltr sl 4033sd)
digital støymåler klasse 1 uten kalibrator. 
måleområde 30 - 130 dB. må sendes inn 
for kalibrering.

Kr 8.900,-
Retardasjonsmåler
(ltr Bow001)
for testing av biler som ikke kan tes-
tes med bremseprøver ifbm. pkk.

Kr 5.750,-

Distronic Plus just.apparat
(rmd 09807-10)
spesialverktøy for kontroll og juster-
ing av mercedes-Benz distronic plus 
system. Brukes i kombinasjon med 
lysjusteringsapparat.

Kr 4.575,-
Inklinometer for Mercedes-Benz
(haw 913 009 024)
nødvendig verktøy for korrekt 
hjulinnstilling på alle mercedes-Benz 
personbiler og noen av varebilene.

Kr 9.900,-

Night View Assist kalibreringsverktøy
(rmd 09840-10)
spesialverktøy for kontroll og innstilling 
av mercedes-Benz night view assistant. 
Brukes i kombinasjon med lysjusterings-
apparat.

Kr 4.450,-



V
ER

KSTED
U

TSTY
R

18 

Hjulvaskemaskin
(kar w 500 hp 230v/kar w 500 hp 400v) 
hjulvaskemaskin for lastebil-/busshjul. maks. 
hjul-diameter 1.200 mm. maks hjulbredde 490 
mm.  hjulløfter og utrullingssystem. lave 
driftskostnader! leasing kr 2.314,-/mnd

Kr 114.900,-

tungbilutstyr

Vi skreddersyr løsningen til ditt behov!

TSI STE-M (sed ste-m Ce)
seipemaskin for lastebil- 
og busshjul. Bildet viser 
utgave med tilbehør.
leasing fra kr 2.918,-/mnd

Fra kr 144.900,-
Sicam SBM 855 (siC sBm 855)
avbalanseringsmaskin for store hjul.  
maks. hjuldiameter 120 cm. med heis. 
leveres med oppspenningskit som 
dekker de fleste felgtyper.
leasing kr 1.146,-/mnd

Kr 56.900,-

Titatium 2000
(wip tit 2000 230v/tit 2000 400v)
omlegger for hjul opptil 46”.  
forlengerklør for opptil 56” finnes 
som tilbehør.  leveres med skål.
leasing kr 1.408,-/mnd

Sicam Jumbo TCS 60
(siC tCs 60 sa-230v/siC tCs 60 sa-400v)
fullautomatisert dekkomlegger for lastebil-, buss- 
og anleggshjul med unike spesifikasjoner. for felg 
opptil 60”, hjuldiameter maks. 2.900 mm. maks. 
hjulvekt 2.800 kg. leasing kr 3.533,-/mnd

Kr 69.900,- Kr 177.500,-

Profesjonelle løsninger for tungbilverkstedet!

• prefabrikkert grav for inspeksjon, smøring/ved-
likehold eller vaskehall

• Grav med oljeutstyr
• hengende eller gulvgående gravjekk
• Bremsetester for akseltrykk 15-20 tonn
• pC-løsning med lagring og dokumentasjon av alle 

testresultater
• analoge visere eller flatskjerm
• vektsimulering
• løft i rullesett
• slitasjetester
• løftere for lastbil og buss; inground, løftesøyler og 

kjørebaneløftere
• oljeutstyr
• eksosavsug
• lys og luft
• dekkmaskiner for de store hjulene

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
tyske maha er en ener i premiumsegmentet for verkstedutstyr, og 
leverer den ypperste kvalitet, presisjon, finish og slitestyrke. 

maha har tett dialog med testorganisasjoner, myndigheter og en 
rekke store bilprodusenter, og utvikler spesialtilpassede og offisielt 
godkjente løsninger i henhold til deres ulike behov og krav. 

de fleste produkter kan “skreddersys” etter kundens ønsker. maha er 
kjent verden over for sine svært innovative produkter som utvikles og 
produseres i haldenwang i tyskland. 
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TEXA Konfort 760R Bus R134a
(tXd Z06820)
automatisk modell med mange funksjo-
ner. utvilket for store aC-anlegg (buss), 
kan også brukes på lastebil, personbil 
mm. stor fargeskjerm m/brukervennlig 
meny. hermetisk tette olje-/sporstoff-
beholdere. skriver og støvtrekk er 
inkludert. leasing kr 977,-/mnd

Kr 48.510,-

tungbilutstyr

Kr 9.900,-
AC Hydraulic hydraulisk hjulløfter WTA500
(aCh 60 050 00)
hjulløfter for varebil, lastebil og buss. kapasi-
tet 500 kg, hjulstørrelse Ø 270 til 1.300 mm. 
løftearmer med ruller. kran for bremsedeler er 
tilbehør.

AC Hydraulic 65T jekk
(aCh 44 250 00)
lufthydraulisk jekk til tunge kjøretøy 
med stor bakkeklaring. 
leasing kr 683,-/mnd

Kr 33.900,-

MAHA mobile løftesøyler 7.5 tonn
elektromekaniske løftesøyler med eller uten 
kabel. kulekransmuttere med 5 års garanti  
gir meget lav friksjon og lang levetid. alle 
løftesøylene leveres med jekketralle for 
enkel bevegelighet. trådløse løftesøyler er 
batteridrevet, og styres via radiosignaler. 

Stertil-Koni Skylift
kjørebaneløfter som løfter nesten 
alt! ingen begrensninger i bredde; 
løfter alt fra personbiler og busser 
til fjellborerigger og andre anleggs-
maskiner. løftekapasitet 20/25/35 
tonn. for inground eller gulvmontering. 
kjørebanelengder 7 - 14 meter.

Be om tilbud

Stertil-Koni ebright mobile løftesøyler 
7.5 tonn. 
trådløse, oppladbare mobile elektrohydrau-
liske løftesøyler med løftekapasitet på 7.5 
tonn per søyle. lange justerbare gafler (350 
mm.) gir stor fleksibilitet og løfter også 
kjøretøy med supersingel-hjul.

Be om tilbud

Be om tilbud

Kr 13.250,-
Pasquin 30 tonn
(pad p 182C)
2-trinns luftjekk med 30 tonn 
løftekapasitet.

Stertil-Koni ECOLIFT
ultragrunn sakseløfter for inground-montering. 
monteringsdybde kun 86 cm.  løftekapasitet 13.5 tonn 
per løfteenhet. helt nedfelt er løfteplattformen i nivå 
med gulvet – ideelt for busser med lavt gulv. ideell for 
installering ved vanskelige grunnforhold. 

Stertil-Koni DIAMONDLIFT
inground teleskopisk søyleløfter. løftekapasitet 15 
tonn per søyle. Gravitasjonsbasert låsesystem for 
maksimal sikkerhet. vedlikeholdsfrie og fritt flyttbare 
løfteenheter. automatisk rulledeksel i aluminium. 
leveres i stålkassett eller som rammeversjon for 
maksimal fleksibilitet.

Be om tilbud
Be om tilbud

Kr  85.000,-
CP 7600 rxC-R4P 1” Bluetork
(Cpl 8941076025)
seigdragende trekker med momentkontroll for last/buss. 
550-900 nm. leasing kr 1.712,-/mnd
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verkstedinnredninger

Flexline 1360
innredning 1.36 m. med avfallsskap, skuf-
feseksjon med 5 skuffer, benkeplate, 2 
stk. verktøytavler inkl. beslag og 2 stk. 
overskap.

Kr 11.095,-
Flexline 1960
innredning 1.96 m. med underskap, skuffe-
seksjon med 7 skuffer, høyskap, benkeplate, 
2 stk. verktøytavler inkl. beslag og 2 stk. 
overskap.

Kr 14.895,-
Flexline 2640
innredning 2.64 m. med underskap, avfalls-
skap, skuffeseksjon med 4 skuffer, høyskap, 
benkeplate, 3 stk. verktøytavler inkl. beslag 
og 3 stk. overskap.

Kr 18.395,-

Flexline 3320
innredning 3.32 m. med underskap, skuffeseksjoner med 4 og 9 
skuffer, miljøskap, høyskap, to-delt benkeplate, 4 stk. verktøy-
tavler inkl. beslag og 4 stk. overskap.

Kr 25.495,-

Flexline verkstedinnredning
flexline er fleksible innredningsløsninger til verkstedet i et ele-
gant og gjennomført design. vi har satt sammen en rekke ferdige 
modulløsninger – men alt kan skreddersys og tilpasses. 

• stor fleksibilitet og individuelle løsninger
• skuffer har lett uttrekk med kulelager
• overskap med gassdempere
• Grep på modulene i høyglans aluminium
• flott fargekombinasjon av lysegrå og koksgrå
• konkurransedyktige priser
 

Flexline verkstedbord 2.000 mm.
(ahC tsB1078C + ahC tsB10C)
flexline verkstedbord lengde 2 m. med 
skuff og justerbare ben samt verktøytavle.

Kr 4.645,-
Flexline verkstedvogn 6+1
(ahC tBr4706X)
flexline verktøyvogn med skap og 6 skuffer.

Kr 4.595,-
Flexline XL verkstedvogn 9+1
(ahC tBr8009als))
flexline Xl verktøyvogn med skap og 9 
skuffer.

Kr 11.995,-

10 åRS
GARANTI

Flexline 2905/3505
innredning 2.9 + 3.5 m.for hjørne med underskap, skuffeseksjo-
ner med 2x5, 1x7 og 1x9 skuffer, hjørneskap, høyskap, tre-delt 
benkeplate, 8 stk. verktøytavler inkl. beslag og 7 stk. overskap.

Kr 44.895,-
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Alle priser er eks. mva levert Lier.  Gyldig til 30.06.17 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
Frakt og leveringsomkostninger kommer i tillegg. Med forbehold om trykkfeil. Avbildede produkter kan avvike.

hellanor as, avd. automateriell

lista er ansett som markedslederen innen arbeidsplass- og lagringsløsninger i europa. 
lista har satt standarden, og navnet er i dag synonymt med bransjens beste kvalitet 
og skuffeseksjonene med det smarte systemet.
Et system for din suksess:
• kabinetter, arbeidsstasjoner og arbeidsbenker eller hylleløsninger kan kombineres fritt
• intelligent merking med egen programvare for bl.a. bilder og ean-koder
• sikkerhet inkludert:  fra standard låsesystem med utskiftbare sylindre til full elektronisk adgangskontroll
• fargerike løsninger: 12 standardfarger, 6 standard to-fargede løsninger, alle andre farger tilgjengelig
• en fornuftig investering: 10 års garanti, 10 års mulighet for re-bestilling, produsert i sveits og tyskland
• fullt uttrekk og full utnyttelse av skuffene
• standardisert inndelingssystem som kan brukes på hele sortimentet

lista verkstedinnredning - nå også for bilverkstedet!

10 åRS
GARANTI

listas verktøyvogn l3627 er perfekt for bilmekanikeren! med 10 
års garanti viser lista hva de mener med kvalitet. legg til gjennom-
tenkt ergonomi, stor kapasitet og et stort utvalg tilbehør og du får 
den perfekte mobile verktøyvogna for bilverkstedet.

Fra kr 7.150,-
LISTA verktøyvogn L3627
16 forskjellige utgaver å velge mellom. velg mellom:

• treplate eller plast-topp med eller uten hjørnebeskyttere
• 4, 5, 6 eller 7 skuffer
• enkel eller dobbel sikkerhetslås
• 12 ensfargede eller 6 to-fargede løsninger (andre farger mot pristillegg)

felles for alle varianter: 10 års garanti  - unikt i bransjen, stor kapasitet, full utnyttelse av 
skuffene, sentrallås, full mobilitet med to sving- og låsbare hjul, perforerte sideplater for opp-
heng av tilbehør og verktøy. stort utvalg tilbehør og full kompabilitet med listas sortiment 
skillevegger og inndelingssystemer.

verkstedinnredninger
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diverse verkstedutstyr

Romess S30-60 Duo
(rmd s30-60 duo kit)
for skifte av bremse- og clutchvæske 
samt lufting. anbefalt av vw/audi/
mercedes-Benz. Bremsevæskefat (30-
60 liter) settes rett i maskinen.

Romess SE14
(rmd se14)
Bremselufter med 15 l. 
intern tank og elektrisk
justerbar pumpe.

Kr 11.900,- Kr 19.900,-
Romess BW 1408 T
(rmd Bw 1408 t)
Brukervennlig bærbar elek-
trisk bremsevæskeskifter/-
lufter. 6 l. tank.

Kr 6.750,-
Romess S15
(rmd s15)
Bremselufter med 19 l. intern 
tank og elektrisk justerbar 
pumpe. anbefales av Bmw 
og mercedes-Benz.

Kr 15.900,-

Avfettingsbeholder
(wip wln 1920)
avfettingsbeholder 24 l.

Kr 1.990,-
Avfettingsbeholder
(wip wln 1922)
avfettingsbeholder 23 l. 
rustfri.

Kr 3.750,-
Giroljefyller
(wip 1910 n)
pneumatisk giroljefyller. 
manuell fyllepistol. 24 l.

Kr 2.250,-
Oljefyller digital
(wip 1914)
pneumatisk giroljefyller. 
digital fyllepistol med 
mengdemåler. 24 l.

Kr 2.990,-

Såpebeholder
(wip 1942)
hjulgående såpebeholder for 
skumlegging. 24 l. ståltank.

Kr 2.290,-
Såpebeholder rustfri
(wip 1940)
hjulgående såpebeholder for 
skumlegging. 23 l. rustfri 
ståltank.

Kr 3.990,-
Spilloljemottakere
(wip 1803 / wip 1839)  
oljetapper 80 l. 1839 leveres   
med oljesuger og måleglass.

Kr 3.250,-/5.500,-
Oljetapper for lastebil
(wip 1834)
spilloljeoppsamler for tungbil. 
120 l. tank og 60 l. trau som kan 
legges på gulv.

Kr 6.500,-
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Drivstofftømmer
(toa vr0003)
drivstofftømmer i rustfritt stål.  80 l. tank. 
5 forskjellige sugeslanger.

Kr 13.500,-

diverse verkstedutstyr

Induksjonsvarmer
(Blp inimd800ake)
håndholdt induksjonsvarmer for å løsne fast-
sittende bolter, muttere, endeledd osv. leveres 
med 9 faste spoler med ulike dimensjoner samt 
2 spoler som kan formes etter eget ønske. 
NB! Begrenset antall!

Kr 5.995,-

Delevasker
(sme p 80 lt 230v / sme p 80 lt 400v)
automatisk varmtvannsvasker i rustfritt 
stål (også kurv). for effektiv vask av 
deler i roterende kurv med varmt vann/
rengjøringsmiddel under høyt trykk fra 
stillestående dyser.leasing kr 784,-/mnd

Kr 38.900,-

Speed 1000 Automatgiroljeskifter
(toa speed 1000)
flusher automatkassen og oljekjøleren, og 
skifter raskt og effektivt all olje. automa-
tisk gjenkjenning av gjennomstrømnings-
retning eliminerer feilaktig tilkobling på 
girkassen. leveres med tilkoblings-
adaptere. leasing kr 695,-/mnd

Kr 34.500,-
Josam induksjonsvarmer
(Jos Jh400/230v)
kraftig vannavkjølt induksjons-
varmer for plateretting og løsning av 
bl.a. rustne/fastsittende klemmer, 
bolter og muttere. varmer ikke opp 
omkringliggende deler. Beskyttelse 
mot overoppheting. induksjonseffekt  
3,7 kw. leasing kr 743,-/mnd

Kr 36.900,-

Kr 1.095,-
Lufttrommel
(ZeC am80/8)
Zeca lufttrommel. 8 mm. innvendig diameter. 10 
meter slange.

Kr 1.670,-
Strømtrommel
(ZeC 4315/sGs)
Zeca strømtrommel. 14+1 meter kabel. 
med kontakt.

Kr 1.525,-
Strømtrommel for stor belastning
(ZeC 4325)
Zeca strømtrommel. 3x2.5 m2 9+1 meter kabel. 

Kr 13.900,-
AC Hydraulic hydraulisk presse PJ20H
(aCh 78 000 00)
solid håndhydraulisk presse med 20 
tonn kapasitet. fotbetjent pneumatisk 
hurtigbevegelse av pressestempel 
mot anlegg. sideveis flyttbar sylinder. 
slaglengde 150 mm. kan leveres med 
beskyttelsesskjerm, vinsj og press-
verktøysett (tilbehør).

Line Light for panser C+R
(sCG 035206)
2 lamper i ett! led motorromsbelysning/
inspeksjonslampe med fleksibel holder for 
montering under panser mm. oppladbar og med 
nettkabel.

Kr 1.495,-



VERKSTEDUTSTYR • PROSJEKTERING
hovedkontor tlf.: 32 84 77 00    
e-post: firmapost@automateriell.no   
www.automateriell.no

Returadresse: AS AutoMateriell   
Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda

kontaktpersoner
Ansvar/distrikt  Kontaktperson E-post Telefon 
salg hele landet ....................................................................... Øyvind klausen  .............................................oyvind.klausen@automateriell.no .................32 84 77 20
salg hele landet ....................................................................... Jan roger sand olsen .................................. jrso@automateriell.no .......................................32 84 77 70
salg hele landet ....................................................................... steffen ormåsen ..........................................steffen.ormasen@automateriell.no .............32 84 77 00
salg vest ..................................................................................... Gaute taksdal.................................................gaute.taksdal@automateriell.no ...................51 90 61 13
salg sogn og fjordane ........................................................... ole thomas erle ............................................ole.thomas.erle@automateriell.no ................32 84 77 00
salg finnmark, troms, nordland  ....................................... Bjørnar holstad .............................................bjornar.holstad@automateriell.no ................32 84 77 26

Forhandlere
trøndelag, møre og romsdal .............................................. autolift as ......................................................magne@autolift.no ..............................................975 63 552
 v/magne Gjervan
hordaland................................................................................... service-ekspressen as ..............................christer@service-ekspressen.no ...................55 39 39 90
 v/Christer Jensen  982 21 662

Servicekoordinator - for bestilling av service/vedlikehold/reparasjon
service/reparasjoner ............................................................ pål Christensen  ............................................pal.christensen@automateriell.no ................32 84 77 77

Reservedeler verkstedutstyr
deleansvarlig verkstedutstyr/maskiner  ....................... kåre andre fanuelsen .................................kf@automateriell.no ...........................................32 84 77 78

automateriell er serti-
fisert etter ns-en iso 
9001:2015.

automateriell er serti-
fisert som en mijøfyrtårn-
bedrift.

automateriell er medlem 
i aBl - autobransjens 
leverandørforening.

DU FINNER OSS HER:  
BerGen • BodØ • fØrde • kristiansand • drammen • stavanGer • trondheim

VÅRt seRViceteam tilbyR
•  vedlikehold og reparasjoner 
•  montering av verkstedutstyr  
•  komplette serviceavtaler 

•  kalibreringstjenester   
•  Årskontroll

CAL 041

automateriell er 
akkreditert av norsk 
akkreditering, og tilfreds-
stiller kravene i ns-en 
iso/ieC 17025

hellanor as, avd. automateriell


