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OTTEVAERE Boortmeerbeek

BMW

BMW

OTTEVAERE Boortmeerbeek
De werkplaats bevat meerdere modellen AutopStenhoj tweelinghefbruggen:
• met H-opnamechassis en hefzuigers op klassieke 1,4 m afstand,
• met H-opnamechassis en hefzuigers op afstand volgens BMW norm,
• met zwenkarmopname voor carrosseriewerkzaamheden onderaan de wagen en
voor hybride en elektrische voertuigen.

De Directe receptie is uitgerust met AutopStenhoj
hefbruggen met rijbanen die in de vloer verzinken. Aldus blijft
de vloer vlak en ervaren klanten geen belemmering bij het
oprijden.
Bij hefbrug in werking worden de uitsparingen in de vloer
middels een volgvloer opgevuld hetgeen weerom voor een
vlakke, en dus veilige vloer zorgt.
Een Datron ase® remmen- en ophangingstester en een
LET lichtenregelaar vormen onmisbare items tijdens de
procedure van receptie aan het voertuig.
Na de eerste en tweede generatie werd “als parel op de kroon” de allernieuwste
Ottevaere garage gerealiseerd.
Tweelinghefbruggen: zowel voor een
oliewissel als voor ingrijpende herstellingswerken.

De centrale kast in de Directe Receptie is
WorkShop Design maatwerk en bevat :
• bediening van de hefbruggen,
• slangoprollers voor verdeling
van oliën, koel- en ruitensproeiervloeistof, perslucht, looplampen en 220 V,
• administratietafel, PC en printer,
• opbergkasten voor afvalcontainers,
• een wastafel.
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S-tec (Fischer)

Workshop Design lichtfriezen zorgen voor een ideale verlichting van de werkzones rondom de wagen.
Ook de S-tec uitlaatgasafzuiging en de aparte energievoorzieningen zijn hierin geïntegreerd.
Hoe de uitlaten er ook uitziet of waar ook verborgen, met het SLS uitlaatgassysteem zijn zij bereikbaar
zonder risico op beschadiging van het voertuig.
Het makkelijk positioneerbare systeem is zowel bruikbaar voor een voertuig op de vloer als op een
hefbrug waarvan het de beweging op en neer probleemloos volgt.
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OTTEVAERE Boortmeerbeek

BMW

BMW

OTTEVAERE Boortmeerbeek
Opberging van speciale gereedschappen.
Maatwerk afgeleverd door de
ontwerp- en constructieafdeling
van Metalced WorkShop Design.

WorkShop Design distributiekasten telkens voor
twee werkzones.

Goederenlift voor banden- en
wielentransport.

Modul 90
Onderdelenmagazijn met bakschabben:
• Geen palen in de weg waardoor een onverbeterlijke
inkijk op de gestockeerde goederen.
• Optimale concentratie van de goederen.
• Stockeert veel meer in dezelfde ruimte.
• Het voordeligst per gestockeerd artikel.

Professionele Corghi bandendemonteerder en wielbalancer.

Banden- en wielenhotel.

3,5T AutopStenhoj tweelinghefbrug met
H-opnamechassis en hefzuigers op 1,7 m
afstand volgens BMW-norm.
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FRANCORCHAMPS MOTORS Wavre

Francorchamps Motors Brussels behoort tot de Ginion automobielgroep.
Oorspronkelijk gevestigd in Waterloo en nu in de hoofdstad van Waals - Brabant.

Stevige Stertil Koni 4- en 2-palenhefbruggen.
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Ferrari

In de vloer geïntegreerde Omer
Stealth schaarhefbrug.
Zelfs extra laag gebouwde voertuigen
hebben geen moeite met vlot en
schadeloos oprijden.

Ferrari

FRANCORCHAMPS MOTORS Wavre

Ferrari’s zijn breed terwijl de deuren bij het openzwaaien
veel plaats innemen.
De kolommen van de Stertil Koni 2-palenhefbruggen
staan daarom 30 cm meer uit mekaar dan bij klassieke
versies.
Mooi meegenomen is dat de hefbrug tevens een dubbele
parkeerplaats kan opleveren.

Corghi Master: geschikt voor
het schadeloos behandelen
van elk type velg en band.

In de vloer geïntegreerde
schaarhefbruggen die het
voertuig onder het chassis
opnemen.

De capaciteit, de slangen, ... van de
S-tec (Fischer) uitlaatgasafzuiging zijn
gedimensioneerd in verhouding tot de
krachtige motoren van Ferrari’s.

Wielbalancer Corghi EM 7240.
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MALCORPS MOTORS Wavre

Volvo

Volvo

MALCORPS MOTORS Wavre

Aan de bestaande friesconstructies werden nieuwe toegevoegd.
De verlichting is van het LED type.
De armaturen zijn slechts ca. 1 cm hoog en opgebouwd. In werking
bieden zij een efficiënte verlichting en lijkt het of ze ingebouwd zijn.

Malcorps Motors behoort tot de Ginion automobielgroep.
De werkplaats werd volgens de Volvo Personal Service, of
kortweg VPS-normen aangepast.

Aan de diverse hefbruggenreeksen werden Omer Fly
schaarhefbruggen toegevoegd.

VPS Gereedschapskast
VPS - Volvo Personal Service
Twee techniekers werken gelijktijdig aan de
wagen waardoor de wachttijd voor een volledige
servicebeurt beperkt wordt tot ca. 2 u.
Zo wordt het voor de klant wellicht mogelijk om
te wachten op de wagen i.p.v. nog eens terug te
moeten komen voor afhaling.
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APR12 banden- en wielenrekken.
Corghi demonteertoestel

A2015.

John Bean 3-D wieluitlijner.
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AUTO 5 Bilzen

															 AUTO 5 Bilzen
De Corghi schaarhefbruggen
zijn, wanneer niet in gebruik,
in de vloer verzonken en dus
probleemloos toegankelijk
voor elk type voertuig.

”Franchise onderneming” binnen de Auto 5 organisatie.
6 poorten, elk voor duidelijk aangegeven werkzaamheden.
Voor behandeling van hoge voertuigen is uiterst rechts een ruimere
poort voorzien.

Stertil Koni
4-palenhefbruggen.
Voor wieluitlijning en voor het vak met de
hogere toegangspoort.
Om de breedte van de werkplaats optimaal te benutten en
alsnog voldoende werkruimte te creëren werden kolomloze
Corghi schaarhefbruggen met ranke Stertil Koni 2-palentypes en een Stertil Koni 4-palenhefbrug gecombineerd.
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John Bean
3-D wieluitlijner met database voor elk merk en
type voertuig.

De bedieningskast van een Corghi
schaarhefbrug waarin de motorgroep
verwerkt zit, neemt amper plaats in.
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AUTO 5 Bilzen

															 AUTO 5 Bilzen
Tecnomotor

Datron ase® met PC printer, klavier en 32’’ monitor.
LET lichtenregelaar op rails.

Mobiele uitlaatgastesters voor benzineen dieselmotoren.

AC pneumatische schaarbrugkrik 2T op een hefbrug 4T waardoor
het voertuig conform de voorschriften van automobielfabrikanten
kan opgenomen worden.
Datron ase® remmen- en “Eusama” ophangingstester betekent testen
zoals op de Belgische Technische Controle.

Bandendienstapparatuur.

Texa aircoservicecenter

John Bean B800 professionele wielbalancer

Voor koelmiddelen R134a
+ HFO1234yf.

met touchless registratiefunctie van de wielmaten.
Corghi demonteertoestel A224 met 26’’
spanbereik en 3de handuitrusting voor
behandeling van laagprofiel en RunFlat
banden.
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Kart Wulkan
Automatische wielwasser.
Hierin passen wielen met
breedte 360 en diameter
800 mm, dus ook deze van
SUV en 4x4 voertuigen.
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MULLENS Halen

Opel

Opel

MULLENS Halen

In de stevige en stabiele
friesconstructies zijn
zowel energiezuinige
LED lichtarmaturen als
energieoprollers voor
perslucht en elektriciteit
verwerkt.

Datron ase® meubel met geïntegreerde PC,

printer en 32” monitor, die ook van op afstand
prima afleesbaar blijft.
LET lichtenregelaar op rails.

De werkplaats bevat nieuwe en overgeplaatste
Stertil Koni hefbruggen.

Opel Halen behoort tot de Autogroep Mullens.
Behoren eveneens tot de groep: Suzuki Halen, Hyundai en Honda
Diest en Hyundai en Suzuki Herent.

Op een Stertil Koni 5,5T tweepalenhefbrug passen zowel
klassieke personenwagens als volumineuze bestelwagens.

Geluidgedempte Guernet
zuigercompressor met
opgebouwde koeldroger.

Een Datron ase® remmen- en “Eusama” ophangingstester
voor het testen zoals op de Belgische Technische Controle.
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Kasten die dienen als
verdeelcenter voor
oliën, vloeistoffen, ...
maar tevens voor het
opbergen van serviceproducten in flessen of
bussen.

Banden- en wielenrekken type APR 12.

Membraanpompen voor het verpompen
van speciale vloeistoffen voor ruitensproeiers, koelsystemen, enz.

Legbordenstelling Dimax
voor het onderdelenmagazijn.
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JLR SZREK Zele

Jaguar/Land Rover

Jaguar/Land Rover

JLR SZREK Zele

Drive-in voor een Directe Receptie op niveau.

Van Dendermonde naar een nieuwbouw in Zele met Jaguar en Land Rover
onder één dak.

Een typische WorkShop Design inrichting van de werkplaats met zware en stabielgemonteerde lichtfriezen voor een energiezuinige maar
toch ideale verlichting van alle werkzones en voorzien van ingebouwde
oprollers voor een bij-de-handse productverdeling en toevoer van
perslucht en elektriciteit naar elke werkzone.
De merken Jaguar en Land Rover vereisen specifieke hefbruggen:
• in de vloer geïntegreerde AutopStenhoj tweelinghefbruggen van
diverse types .
• een ATH 5,5T schaarhefbrug met rijbanen.
Voor wieluitlijnwerk werd voor een Stertil Koni 4-palen geopteerd.
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Globaal zicht op de werkplaats.
Hier werd geopteerd om de voertuigen met de motor naar het midden van de werkplaats te richten wat onder meer zorgt voor meer werkruimte, comfort en orde.
Het algemene toezicht wordt ook aanzienlijk verbeterd.

AutopStenhoj tweelinghefbrug

met hefzuigers op 2,3 m afstand en
met zwenkarmopname.
Hiermee zijn, in conformiteit met
de richtlijnen van de fabrikant,
Land Rovers schadeloos en stabiel
opneembaar en is het bodemgedeelte volledig bereikbaar.

AutopStenhoj Pv hefbrug in de Drive-in Service
met opnamechassis dat in de vloer verzinkt.
Dus geen drempels zodat klanten de hefbrug
nauwelijks aanvoelen en er vlot oprijden.
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JLR SZREK Zele

Jaguar/Land Rover

OOSTVOGELS Loenhout

Mercedes

Compact Stand
Opberging van speciale gereedschappen.
Orde en overzicht op slechts enkele m2.

Een garage waar Mercedes zich thuis voelt.

Motorbox

APR 12 - modulaire bandenrekken.

17

S-tec (Fischer) rail-uitlaatgasafzuiging

aan beide zijden van de werkplaats en
gesitueerd langs de wanden van het
gebouw (wegens positie voertuigen
naar het midden gericht).

Stertil Koni

2- en 4-palenhefbruggen Stertil Koni.

2-palenhefbrug
waarmee zowel een
personenauto als
een grote bestelwagen, stabiel en
in alle veiligheid
opneembaar zijn.

Friesconstructies:
• Energiezuinige LED armaturen zorgen voor veel licht ter hoogte van de
werkplek,
• terwijl een robuuste S-tec (Fischer) rail voor een efficiënt functionerende
uitlaatgasafzuiging borg staat.
• Oprollers voor perslucht en elektriciteit zijn ingebouwd.
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OOSTVOGELS Loenhout

Mercedes

Volvo/Ford/Hyundai
Ford + Volvo + Hyundai = 3 werkplaatsen in 1 gebouwencomplex.

Stertil Koni
Ruime 4T- vierpalenhefbrug.

SCANCAR/DE KORT/MOORKENS Brasschaat
Stabiele friesconstructies, met ingebouwd oprollerblok
per 2 werkplaatsen, zorgen voor:
• energiezuinige LED verlichting dichtbij de arbeidsplek,
• alle producten en energie steeds binnen handbereik.

Stertil Koni
Een echte klassieker!
3T- tweepalenhefbrug.

Datron ase® rem- en “Eusama” ophangingstester
LET lichtenregelaar op rails geplaatst,

vÓÓr de rem- en ophangingstester.
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met Face Shift.
Conform met de testmethode van de Belgische
Technische Controle.

Stertil Koni
5,5T- tweepalenhefbrug.
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SCANCAR/DE KORT/MOORKENS Brasschaat

Volvo/Ford/Hyundai
Tweelinghefbruggen voor personenwagens en kleine bestelwagens.

Volvo/Ford/Hyundai

SCANCAR/DE KORT/MOORKENS Brasschaat

APR 12

Modul 90

Bandenrekken.

Onderdelenmagazijn voor de 3 merken.

Stertil Koni
10T- vierpalenhefbrug
voor de Ford Transit
reeks.

Ingebouwde
oprollers !
Een dergelijke
opstelling vereist een
stevige en stabiele
friesconstructie.
Beissbarth
Sporingsplaat + rem- en
schokdempertester.
1 teststraat voor de 3 merken.
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Verdeling van
producten via slangoprollers.
Gepositioneerd binnen
handbereik van de
techniekers.

Klaar en duidelijk inzicht in de rekken, geen
palen in de weg !
Hoge opslagconcentratie met tijd- en
ruimtewinst.
Bakschabben, op elk ogenblik verstelbaar,
zowel met als zonder de opgeslagen
producten.

Een waszone werd in de garage geïntegreerd.
De afscherming reduceert hinder tot het
minimum.
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ANTWERP AUTOMOTIVE Aartselaar

Mazda/Infiniti

Mazda/Infiniti
Productenverdeling met oprollers +
lekbakjes voor de pistolen.
De olieopvanger ledigt zich via
persluchtdruk.

ANTWERP AUTOMOTIVE Aartselaar
S-Tec (Fischer)
Rail-uitlaatgasafzuiging met
4 slangen wegens meerdere voertuigmodellen met dubbele uitlaat.
De slangen worden actueel
opgeborgen in het deel bestemd
voor uitbreiding van de werkzones.

Antwerp Automotive verdeelt Mazda en Infiniti en maakt deel uit

van de AMB Holding.
De volgende dealerships behoren ook tot de holding: BMW Jorssen
Aartselaar en Merksem, Jaguar/Land Rover Wilrijk, Merksem en Hasselt,
en Renault Antwerpen.

De concessie is nieuw.
3 Stertil Koni hefbruggen zijn actueel toereikend, maar bij het
ontwerp van de werkplaats werd alvast rekening gehouden met
een eenvoudige uitbreidbaarheid.
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Datron ase®
Combinatie rem- en “Eusama” ophangingstester met Fase Shift technologie.
Ook in gebruik bij de Belgische Technische
Controle van voertuigen.
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JLR Wavre

Jaguar/Land Rover

JLR Wavre

Jaguar/Land Rover
Stertil Koni

Aan de concessie Land Rover werd Jaguar toegevoegd.
Beide merken werden in een nieuwbouw ingepast.

Een echte klassieker!
3T- tweepalenpalenhefbrug.

Handig is de AutopStenhoj 2-palenhefbrug wanneer het chassis van het koetswerk
dient gescheiden te worden.

Stertil Koni en AutopStenhoj
4- en 2-palenhefbruggen zodat het opnemen van Jaguars en
Land Rovers schadeloos en in alle veiligheid kan gebeuren.
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In de Drive-in Service werd
een AutopStenhoj tweelinghefbrug met zwenkarmen
ingebouwd welke zowel
een personenwagen als
elke 4x4 kan opnemen.
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JLR Wavre

Jaguar/Land Rover

BMW

LOUYET Mons - Cuesmes
De 4de BMW vestiging met de Louyet benaming.

Combinatie van een stabiele Stertil Koni 4-palenhefbrug en een
John Bean 3-D wieluitlijner.

Ook hier lichtfriezen van WorkShop Design.
Energiezuinige LED armaturen, gemonteerd op gereduceerde
hoogte, zorgen voor licht waar het hoort.

Datron ase®
Remmen- en “Eusama” ophangingstester met Fase
Shift zoals in gebruik bij
de Belgische Technische
Controle
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Friesconstructies met
energiezuinige LEDverlichting op lage
hoogte en met ingebouwde oprollers
voor elektriciteit en
perslucht.
Directe Receptie met 3 werkposten, elk met een AutopStenhoj
tweelinghefbrug.
De posities naast de centrale servicekast, zijn ook uitgerust voor
Quick Service activiteiten.
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LOUYET Mons - Cuesmes

BMW
Voertuigen onbeschadigd en stabiel opnemen vereist
kennis en aangepaste heftechniek!

Daarom een mix van Stertil Koni 2-palenhefbruggen,
AutopStenhoj tweelinghefbruggen en Omer lage
schaarhefbruggen.

BMW

LOUYET Mons - Cuesmes

AutopStenhoj 4-palenhefbrug voor wieluitlijning zoals

gehomologeerd door BMW.

Klassiekers !
Stertil Koni 3T-tweepalenhefbruggen

AutopStenhoj tweelinghefbruggen.

Hefzuigers op standaardafstand, anderen verder uit
mekaar volgens richtlijnen van BMW.
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LOUYET Mons - Cuesmes

BMW

Mercedes/Opel

MONNIER Ath

Oprollerkast Workshop Design.
Met geïntegreerde bedieningen voor 2 hefbruggen
AutopStenhoj en voor de uitlaatgasafzuiging S-tec.
Aansluitend opbergruimtes voor 2 gereedschapswagens.

Integrale nieuwbouw

Aparte toonzalen Mercedes en Opel + centraal onderhoudsatelier.

S-tec SLS uitlaatgasafzuiging passend voor elk type uitlaat.

Volgt moeiteloos de hef- en daalbeweging van het voertuig.

Directe Receptie met 2 posities.

Beissbarth

Met links doorrij naar de werkplaats voor
personenwagens en rechts de uitrit naar
de zones voor bestelwagens.

Teststraat met BMW
homologatie.

Sice automatische bandenwisselaar van het type S-1000.
31
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Mercedes/Opel

MONNIER Ath

Mercedes/Opel
Stenhoj hefbrug

Afdeling voor personenwagens
met 2- en 4-palenhefbruggen.
S-tec uitlaatgasafzuiging van het
railtype.

John Bean wieluitlijner.

In de kast bevinden zich onder meer de
producten nodig voor snelle en beperkte
Quick Service activiteiten.
Afdeling voor bestelwagens.
Combinatie van 2- en 4-palenhefbruggen
van Stertil Koni.
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MONNIER Ath

Stertil Koni 5,5 tons hefbrug
voor bestelwagens.

Kasten op maat.
Links met oprollers voor productverdeling.
Rechts met wastafel.
Met deur afgesloten opbergruimtes onderaan voor afval- en
andere containers.

34

MONNIER Ath

Mercedes/Opel

Onderdelenmagazijn
met 3 verdiepingen.
Klaar en duidelijk
inzicht in de rekken,
geen palen in de weg !
Hoge opslagconcentratie met tijden ruimtewinst.
Bakschabben, op elk
ogenblik verstelbaar,
zowel met als zonder
de opgeslagen
producten.
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VAN DEN BROECK Dilbeek

De oude garage werd door een imposante nieuwbouw vervangen.
Een echte Eyecatcher zichtbaar vanop de Brusselse ring.

Modul 90

AHS rollenremtestbank, voldoende
breed en met capaciteit voor het
testen van grote bestelwagens.
Datron ase®
“Eusama” ophangingstester.
LET lichtenregelaar op rails.

BMW

S-tec (Fischer)
Gemotoriseerde oproller met uitlaatgasslang, aangebouwde ventilator en
afstandsbediening.

Werkplaats met meerdere soorten hefbruggen.
Workshop Design met energiezuinige verlaagde LED verlichting.
Zowel de Zeca oprollers voor elektriciteit en perslucht als
de S-tec uitlaatgasafzuiging zijn geïntegreerd in de stabiele
friesconstructie.
Productverdeling b.m.v.oprollers in muurkasten.
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VAN DEN BROECK Dilbeek

BMW

mechassis volgens BMW aanbevelingen.
Regelbaar in de lengte van 1,7 tot 2,4 m waarop
zowel Mini’s, verlengde serie 7’s, hybride en elektrische voertuigen passen.

Directe Receptie
Kast- en bureelconstructie op maat in de zone voor
Quick Service.
In de linkse kast bevindt zich een handunit voor
scanning van documenten alsook het olieafnameen registratiesysteem.
Uiterst rechts werd een wasfontein aangebouwd.
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VAN DEN BROECK Dilbeek

AutopStenhoj hefbrug met universeel opna-

In de Directe Receptie is de unieke
VENTECH testbank geïntegreerd.
Al rijdend en secondensnel wordt de
bandendruk gemeten. Met lasertechnologie
wordt een volledige bandendiagnose van
profieldiepte en loopvlakanalyse gemaakt.
Ook de nummerplaat wordt geregistreerd
samen met aflevering van een volledig
diagnoserapport.
Al rijdend een volledige bandendiagnose !

Directe Receptie met drie naast elkaar liggende zones elk uitgerust
met een in de vloer ingewerkte AutopStenhoj schaarhefbrug.

BMW

OEM apparatuur.
AutopStenhoj vierpalenhefbrug en Beissbarth uitlijnapparatuur beantwoordend aan de BMW-aanbevelingen.
De hefbrug werd in de vloer gebouwd voor een betere
toegankelijkheid.

AutopStenhoj hefbrug met zwenkarmen waardoor
de onderzijde van het voertuig maximaal vrij blijft.
Via de zwenkarmen zijn alle soorten personenwagens en
SUV’s probleemloos opneembaar.
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VAN DEN BROECK Dilbeek
AutopStenhoj Magnat

BMW
OEM apparatuur.
Beissbarth bandendienstapparatuur.

3,5T tweepalenhefbruggen.
De hefbruggen zijn voorzien van een langzaamdaalventiel en geschikt voor alle BMW voertuigen.
S-tec SLS (Fischer) uitlaatgasafzuiging passend
voor elke uitlaat en die bij heffen of dalen het
voertuig volgt.

PAESMANS Bree
De Paesmans Autogroep heeft in de provincie Limburg vestigingen in
Hasselt, Beringen, Herk-de-Stad, Houthalen en recent eveneens in Bree.

Renault/Dacia
Stertil Koni 2-palenhefbruggen 3T en 5,5T.

Boge persluchtcenter.

Schroefcompressor op tank met
opgebouwde persluchtdroger.

Metalced Workshop Design

Datron ase® teststraat.

Betekent testen zoals op de Belgische
Technische Controle
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3- borstel “Roll Over” Car Wash met
droging.

Op maat gemaakte stabiele lichtfriesconstructie
voor energiezuinige en verlaagde LED
verlichting van de werkzones en een ingebouwde
en handzame product- en energieverdeling.
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Renault/Dacia

Paesmans Bree
Freedom Liften 5,5T van Stertil Koni verzekeren een
stabiele en veilige opname van zowel personenwagens als
volumineuze bestelwagens.

PAESMANS Bree

Renault/Dacia
LET
Mobiele lichtenregelaar.

Corghi
Professionele bandenapparatuur.
Demonteertoestel uitgerust met een hulpset
voor onder meer laagprofielbanden (3de hand).

3T- versies, eveneens van Stertil Koni.

Guernet
Geluidgedempte
zuigercompressor + persluchtdroger.
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Ingebouwde oprollers

Nilfisk

Oprollers voor productverdeling.
Elke groep oprollers bedient twee
werkplaatsen.

Schroben zuigautomaat.
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BMW

VAN DEN BROECK Groot-Bijgaarden

VAN DEN BROECK Groot-Bijgaarden

BMW

Metalced Workshop Design

Nieuwbouw
voor BMW
Premium
Selection
gelegen
naast de
Brusselse
ring.

Kast voor productenverdeling + een
aanbouw voor het administratieve
werk.
Maatwerk volgens wensen van de
klant.

4 combinatiezones Directe Receptie.
Elke zone beschikt over producten
en energie binnen handbereik in op
maat gemaakte bedieningskasten.

Elke zone werd uitgerust met een AutopStenhoj tweelinghefbrug met
universeel opnamechassis.
De variabele lengte van het chassis tussen 1,7 en 2,4 m is een BMWstandaard. Hierop passen alle types en uitvoeringen van het merk.
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VAN DEN BROECK Groot-Bijgaarden

Een 3- borstel “Roll Over”
met droging zorgt ervoor dat
elk voertuig er bij aflevering
netjes uitziet.

Elektrische, programmeerbare mix-verdeelunit voor licht
agressieve vloeistoffen.
Membraanpomp voor het verpompen van afvalolie naar de
tank.

BMW
S-tec (Fischer)
Elektrisch bediende oproller met
Y-stuk voor dubbele uitlaten.

Membraanpomp voor het verpompen van afvalolie
naar de tank

AutopStenhoj tweelinghefbuggen met
zwenkarmen.
Geschikt voor sportieve, hybride en elektrische
voertuigen.
Lichtenregelaar op rails van LET.

Productenopslag en - verdeling.
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Svenka Lager Bandenhotel

Overzichtelijke en duidelijke opslag, geen palen in de weg !

Gevoelige ruimtebesparing. Tot
28 wielen boven elkaar in 7
stapelrekken.
Liggers per 5 cm verstelbaar.

Aangepaste behandelingstoestellen laten toe in nauwe
doorgangen te werken en
verzekeren een eenvoudige
en snelle manipulatie van
de wielen.

De lift is uitgerust met
een beeldscherm voor
een betere controle en
duidelijkheid bij het
plaatsen en wegnemen
van de wielen.

