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CORGHI AGT TILT
Corghi AGT Tilt er en mobil dækskifter til brug på bus og lastbil-hjul.
Maskinen er udviklet til montage i en lukket servicebil og selve dækskifteren vipper
let og ubesværet ud af sidedøren når skifteren skal i brug.
Den kan leveres komplet med power-pack bestående af en dieselgenerator der
kan levere både 230V og 400V samt en 12 bar kompressor med tilhørende 120L
beholder.
På power-packen er der monteret 2 trykluftslangeruller som forsyner brugeren med
trykluft med og uden forsmøring.
Til dækskifteren kan der købes trådløs betjening af enheden samt udstyr der også
gør det muligt at bruge skifteren til person- og varevognshjul.

CORGHI MONSTER AGTT
Corghi Monster AGTT er den mest intelligente HD dækskifter på markedet. Skifteren har dækjernsfri betjening samt mulighed for at ændre vinklen på fritrykkertallerkenen hvilket sikrer fælgen mod skrammer og dækkets kantråd mod stress samt
sikrer størst mulig ergonomi for operatøren.
- Automatisk positionering af værktøj og hjul – indtast blot fælgdiameter
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 58”
- Eneste dækjernsfri HD dækskifter i verdenen
- Håndterer hjul op til 1.900 kg
- Leveres standard med trådløs betjening

CORGHI AGTT 1600A
Corghi AGTT 1600A er en fuld-automatisk og fuldhydraulisk dækskifter til brug på
lastbil, bus, agri og EM-hjul.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 58”
- Håndterer hjuldiameter på op til 2.500 mm og max. hjulbredde på 1.600 mm
- Håndterer hjul op til 1700 kg
- Justerbar vinkel på fritrykkertallerken
- 3 hastigheder i kløernes rotation
- Leveres standard med trådløs betjening

SPECIFIKATIONER

AGT TILT

MONSTER AGTT

AGTT 1600A

Varenr.

LL012104201

LL012101501

LL012101701

Fælgdiameter

14" - 26"

14" - 58"

14" - 58"

Max. hjuldiameter

1.350 mm

2.500 mm

2.500 mm

Max. hjulbredde

520 mm

1.600 mm

1.600 mm

Max. hjulvægt

500 kg.

1.700 kg.

1.700 kg.

Fritrykkerkraft

-

40.000 N

30.000 N

Hydraulikmotor

1,1 kW

4 kW

4 kW

Rotationsmotor

1,5 kW 1- speed

Hydraulisk 3-speed

Hydraulisk 3-speed

Drejningsmoment

2.300 Nm

5.500 Nm

5.000 Nm
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CORGHI HD1800 HYDRUS
HD1800 Hydrus er bygget med det ene formål at kunne håndtere de største og
sværeste hjul på markedet. Derfor er både hydraulik og ramme bygget med styrke
for øje.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 60”
- Stærk 4.8 kW hydraulikenhed
- 3 hastigheder i kløernes rotation
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikenhed
- Håndterer hjul op til 3.000 kg

CORGHI HD1400 EVOLUTION
Corghi HD1400 Evolution er en fuld-automatisk og fuldhydraulisk dækskifter
til brug på lastbil, bus, agri og EM-hjul.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 58”
- Total hjuldiameter på op til 2.500 mm
- Max. hjulbredde på 1.470 mm
- Håndterer hjul op til 1.900 kg
- Stærk 4.8 kW hydraulikenhed
- 3 hastigheder i kløernes rotation

CORGHI HD 1400 E EVOLUTION
Corghi HD1400 E Evolution er en semi-automatisk elektrohydraulisk dækskifter
til brug på lastbil, bus, agri og EM-hjul.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 58”
- Total hjuldiameter på op til 2.500 mm
- Max. hjulbredde på 1.470 mm
- Håndterer hjul op til 1.900 kg
- Stærk 4.8 kW hydraulikenhed
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikenhed

SPECIFIKATIONER

HD1800 HYDRUS

HD1400 E EVOLUTION

HD1400 EVOLUTION

Varenr.

LL012104001

LL012100406

LL012100306

Fælgdiameter

14" - 60"

14" - 58"

14" - 58"

Max. hjuldiameter

3.000 mm

2.500 mm

2.500 mm

Max. hjulbredde

1.800 mm

1.470 mm

1.470 mm

Max. hjulvægt

3.000 kg.

1.900 kg.

1.900 kg.

Fritrykkerkraft

45.000 N

30.000 N

30.000 N

Hydraulikmotor

4,8 kW

4,8 kW

4,8 kW

Rotationsmotor

Hydraulisk 3-speed

1,5 - 2,2 kW 2-speed

Hydraulisk 3-speed

Drejningsmoment

5.500 Nm

5.000 Nm

5.000 Nm
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CORGHI HD1300A
Corghi HD1300A er en fuld-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på
lastbil, bus og agri-hjul.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 56”
- 2 hastigheder i kløernes rotation
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikenhed
- Håndterer hjul op til 1.700 kg
- Mulighed for trådløs betjening

CORGHI HD1300 BASE
Corghi HD1300 BASE er en semi-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug
på lastbil, bus og agri-hjul.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 56”
- 2 hastigheder i kløernes rotation
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikenhed
- Håndterer hjul op til 1.700 kg
- Mulighed for trådløs betjening

CORGHI HD900
Corghi HD900 er en semi-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil,
bus og agri-hjul.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 56”
- 2 hastigheder i kløernes rotation
- Bevægelig rampe til ubesværet opspænd af hjul
- Håndterer hjul op til 1.000 kg
- Fleksibel og mobil betjeningsenhed

SPECIFIKATIONER

HD 1300A

HD 1300 BASE

HD900

Varenr.

LL012103603

LL012103501

LL012102301

Fælgdiameter

14" - 56"

14" - 56"

14" - 56"

Max. hjuldiameter

2.200 mm

2.200 mm

2.300 mm

Max. hjulbredde

1.300 mm

1.300 mm

1.065 mm

Max. hjulvægt

1.700 kg.

1.700 kg.

1.000 kg.

Fritrykkerkraft

2.900 kg.

2.900 kg.

-

Hydraulikmotor

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

Rotationsmotor

1,3 - 1,8 kW 2-speed

1,3 - 1,8 kW 2-speed

1,3 - 1,8 kW 2-speed

Drejningsmoment

4.200 Nm

4.200 Nm

-
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CORGHI HD 850A
Corghi HD850A er en fuld-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil
og bushjul.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 26”
- 2 rotationshastigheder i kløerne
- Synkron bevægelse af værktøjsarm og klør
- Fleksibel og mobil betjeningsenhed
- Energibesparende start/stop funktion i hydraulikenhed

CORGHI HD800A
Corghi HD800A er en fuld-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil
og bushjul.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 26”
- 2 rotationshastigheder i kløerne
- Synkron bevægelse af værktøjsarm og klør
- Fleksibel og mobil betjeningsenhed
- Håndterer hjul op til 1.000 kg.

CORGHI HD700
Corghi HD700 er en semi-automatisk elektrohydraulisk dækskifter til brug på lastbil,
bus og mindre agri-hjul.
- Håndterer hjul i størrelsen 14” – 26”
- Hydraulisk løft og opspænd af hjul samt hydraulisk slæde
- Bevægelig rampe til ubesværet opspænd af hjul
- Håndterer hjul op til 700 kg.
- Fleksibel og mobil betjeningsenhed

SPECIFIKATIONER

HD850A

HD800A

HD700

Varenr.

LL012103106

LL012103101

LL012101801

Fælgdiameter

14" - 26"

14" - 26"

14" - 26"

Max. hjuldiameter

1.500 mm

1.500 mm

1.600 mm

Max. hjulbredde

780 mm

780 mm

780 mm

Max. hjulvægt

700 kg.

1.000 kg.

700 kg.

Fritrykkerkraft

20.000 N

1.800 N

-

Hydraulikmotor

1,5 kW

1,5 kW

1,5 kW

Rotationsmotor

1,1 - 1,5 kW 2-speed

1,1 - 1,5 kW 1-speed

1,5 kW 1-speed

Drejningsmoment

2.500 Nm

2.500 Nm

2.500 Nm
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EL-MAX HJULMØTRIK MASKINE

MC LØFTEPUDE 11/30 TONS

Elektrisk hjulmøtrik spænder i den velkendte EL-MAX kvalitet.

Løftepuder i kraftig udførelse med 11 eller 30 tons
kapacitet.

1,1 kw motor

11 tons varenr.: 4-800119
30 tons varenr.: 4-800120

Varenr.: 4-800102

MØTRIKSPÆNDER

IMT DÆKFRITRYKKER

URYU 1” møtrikspænder med enkelt hammerværk og lang
aksel, som har lang levetid og tåler hård belastning.
Med lukket spadegreb og sidehåndtag.

kraftig dækfritrykker.

Momentområde:
750-2000 Nm

Varenr.: 4-809187

Varenr.: 4-802204

BOOSTER BEAD BAZOOKA

MOMENTNØGLE 3/4"

38 ltr. booster i alu.

3/4" ERGOTORQUE®precision momentnøgle m. drejeknap
og skralde.
150-750 Nm

Varenr.: 4-801422

Varenr.: 4-KS 516.1493

PCL ACCURA DÆKLUFTSFYLDER

TRUCKSTAR DÆKOPSKÆRER

ACCURA D12 er en omkostningseffektiv og meget præcis
dækluftsfylder, der dækker alle arbejdsopgaver, da den kan
håndtere op til 16 bar, og levere en præcis opfyldning med
helt op til 50 meter slange.

Truckstar Plus PS150 er en professionel dæk opskærer fra
Truckstar, og denne vare inkluderer 20 skæreblade.

Varenr.: D12

Ergonomisk håndtag der sikrer nem betjening og udskiftning
afskæreblade.

Varenr.: 4-160094
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CORGHI ET88
Corghi ET88 er en lastvognsbalancemaskine med 19” monitor og intuitiv brugerflade der hjælper operatøren til korrekt brug og indstilling af balanceren.
- Indbygget hjulløfter
- 19” monitor og intuitiv brugerflade
- Lav måletid på kun 18 sekunder ved lastbilhjul
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Program for skjulte vægte

CORGHI ET77
Enkel og brugervenlig balancemaskine med digitalt display til brug på lastvogn,
bus og varebils-hjul.
- Indbygget hjulløfter
- Lav måletid på kun 18 sekunder ved lastbilhjul
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Program for skjulte vægte

CORGHI ET66
Lille og kompakt balancemaskine med digitalt display til brug på lastvogn, bus
og varebils-hjul. Balancemaskinen er monteret med hjul som gør det let at flytte
maskinen rundt på værkstedet.
- Indbygget hjulløfter
- Lille og kompakt
- Monteret med hjul så maskinen kan flyttes
- Lav måletid på kun 18 sekunder

SPECIFIKATIONER

ET88

ET77

ET66

PROLINE 150 TRUCK

Varenr.

LL2121110101

LL2123120101

LL2124090101

LL021900026

Akseldiameter

46 mm

46 mm

46 mm

40 mm

Max. fælgdiameter

30”

30”

28”

28”

Max. fælgbredde

20”

20”

20”

20”

Max. hjulvægt

200 kg.

200 kg.

150 kg.

200 kg.

Måletid

8 sek. bil / 18 sek. lastbil

8 sek. bil / 18 sek. lastbil

8 sek. bil / 18 sek. lastbil

8 sek. bil / 20 sek. lastbil

8 | AFBALANCERING

CORGHI PROLINE 150 TRUCK
Enkel og brugervenlig balancemaskine med digitalt display til brug på lastvogn, bus
og varebils-hjul.
- Indbygget hjulløfter
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk bremse på stedet hvor vægtene skal placeres
- Program for skjulte vægte
- Mulighed for montering af laserindikator

HAWEKA AXIS 4000 - SPORING TIL DEN TUNGE SEKTOR
- Kamerabaseret udmåling

MÅLEOMRÅDE

- Behøver ikke et plant gulv – kan tage højde for evt. skævhed

Total toe: ±10°

- Let brugerinterface der guider dig igennem udmålingen

Separat toe: ±5°

- Mulighed for chassis-udmåling uden at skulle afmontere noget på chassiset

Camber: ±15°
Caster: -5° til + 18°
KPI: -10° til +20°

Haweka Axis 4000 er den seneste udvikling på markedet for
udmåling af busser, lastbiler og trailere.

Fuldt styreudslag: ±70°

Systemet udmåler alle køretøjets hjulvinkler hurtigere og mere præcist end der er set før med laser-baserede systemer.
Derudover kan Axis 4000 udvides til også at kunne udmåle chassis-rammen på køretøjet samt til radar- og kamerakalibrering.
Udmåling sker uden at skulle løfte køretøjets aksler – dette sparer tid og giver den bedst mulige udmåling da undervognen
udmåles direkte som den kommer fra vejen uden risiko for vridninger i bøsninger, dæk og lignende.
Hver aksel og hjulvinkel kan udmåles individuelt eller alle køretøjets aksler og vinkler kan udmåles sammen. På denne måde kan
der hurtigt justeres hvis der er blevet udskiftet en enkel styretøjskomponent, men også laves en komplet udmåling af alle køretøjets
vinkler hvis kunden ønsker det.
Alt udmåling foregår med real-time visning af værdierne på udmålerens PC, og køres systemet på en bærbar PC eller udvides
med en tablet kan denne evt. medbringes ned i en grav så operatøren altid kan følge med i hvor meget der skal justeres.
Efter endt udmåling kan alt dokumentation for køretøjets hjulstillinger før og efter justering samles i en rapport og printes.
Systemet udmåler alle køretøjets hjulvinkler som total toe, single toe, styrehusets midterposition, caster, camber, KPI,
løbsvinkel, max. styreudslag samt akselforskydning, hurtigere og mere præcist end det er set før med laser-baserede
systemer.
Varenr.: 924000050
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PUMPEBUR ALCATRAZ
Corghi by Ahcon TBR Alcatraz er et basis pumpebur til oppumpning af bus og lastvognshjul. Buret er udført i Simplex trådnetværk, som er et trådnet i et enkelt lag, og
er monteret med en frontlåge. Pumpeburet yder beskyttelse af montøren i tilfælde af
dækeksplosion i forbindelse med oppumpning af hjulet.
- Sikker oppumpning af lastvognshjul
- Frontlåge inkluderet
- Fremstillet i simplex trådnet
- Kan håndterer hjul op til max. højde 1.150 mm / max. bredde 550 mm.
Varenr.: LL51110601

PUMPEBUR TBR1100
Corghi byAhcon TBR1100 er et fleksibelt pumpebur i super kvalitet til oppumpning
af bus og lastvognshjul. Buret er udført i Duplex trådnet som er et trådnet i 2 lag
der beskytter operatøren optimalt i tilfælde af dækeksplosion. Buret kan opbygges
med en lang række forskelligt udstyr og kan bygges sammen med flere bure så det
dækker netop det behov som I har på værkstedet.
- Sikker oppumpning af lastvognshjul
- Super fleksibelt med mulighed for opbygning med det udstyr der matcher behovet
- Fremstillet i Duplex trådnet
Varenr.: LL51110901

- Kan håndterer hjul op til max. højde 1.300 mm / max. bredde 600 mm.

PUMPEBUR OTR2000
Corghi by Ahcon OTR2000 er et pumpebur til oppumpning af hjul til til traktor- og
lastvognshjul.
Pumpeburet er udført i Duplex trådnet som er et trådnet i 2 lag der beskytter
operatøren optimalt i tilfælde af dækeksplosion.
- Sikker oppumpning af traktor- og lastvognshjul
- Fremstillet i Duplex trådnet
- Kan håndterer hjul op til max. højde 1.850 mm / max. bredde 850 mm.
Varenr. nr.: LL51120001

PUMPEBUR MAXISAFE
Corghi by Ahcon MaxiSafe er et pumpebur til oppumpning af de helt store hjul.
Buret kan indeholde hjul i størrelsen op til max. højde 2.200 mm / max. bredde
1.200 mm. Pumpeburet er udført i Duplex trådnet som er et trådnet i 2 lag der
beskytter operatøren optimalt i tilfælde af dækeksplosion. MaxiSafe er udstyret
med dobbelt frontdør samt en skydedør på venstre side af buret.
- Sikker oppumpning af EM og traktorhjul
- Udstyret med både frontdør og sidedør
- Fremstillet i Duplex trådnet
Varenr. nr.: LL51113301

- Kan håndterer hjul op til max. højde 2.200 mm / max. bredde 1.200 mm.
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GODKENDT
TIL
SYNSHALLER

SHERPA BREMSETESTERE
Alle STENHØJ 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.
Vi tilbyder et stort udvalg af bremsetestere til lastbil, busser, agro-maskiner mm. Op til 18 tons belastning og en hjulstørrelse op til 48".

SLITAGE TESTER
- Til montage under gulv
- Med hårdt forkromede aksler
- Max. 10 tons pr. hjul
- Max. 20 tons pr. aksel
- Galvaniseret test plade

OPFYLDER ALLE
EUROPÆISKE
SYNSKRAV

- Opfylder alle europæiske synskrav


  


- Pladebevægelsen 100 mm sidelæns og 100 mm på langs.
Slittagetesteren kan bevæge sig lateralt og medialt fra midterpunktet og kan
derved hjælpe med kontrol af lejer og affjedringssystem uden brug af værktøj
og løfte udstyr.
Endvidere kan den også hjælpe med at finde slidte styrebolte,
løse styrestænger, brudte svejsninger, løse fastgørelser og andre komponent
fejl.

Varenr.: 272721

TOP AUTO LYGTEAPPARAT

EMISSIONSMASTER SSA50

Analog lygtetester i kraftig
udførelse.

Røggas-tester for dieselkøretøjer.

Udstyret med digital luxmeter der
også tester LED og Xenon lygter.
Den er udstyret med laserpointer
der hjælper til korrekt placering
foran lygten.
Varenr.: HBA26DLX

Køretøjstest tager mindre end
3 minutter med denne mobile
tester.
Designet til intensiv og enkeltpersons brug.
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AUTOPSTENHOJ MOBILE 75 H
Mobil løftesøjle der både findes som kabelversion til 4 eller 6 søjler og som trådløs
version med op til 10 søjler.
- Fjederbelastet hjul med låseanordning bag på søjlen
- Fast ø125 mm hjul foran på søjlen
- Alle hjulstørrelser 155R13-13R22.50 Ø550-1.140 mm
- Gaffellængde 300 mm
- Integreret palleløftersystem på hver søjle til brug ved flytning
SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet

7.500 kg.

Løfte-/sænketid

115 sek.

Løftehøjde

1.800 mm

Hjulgaffel max/min. højde

3.700/155 mm

Varenr. nr.: 040101

AUTOPSTENHOJ MOBILE 75 H WB
Mobil løftesøjle der både findes som kabelversion til 4 eller 6 søjler og som trådløs
version med op til 10 søjler.
- Fjederbelastet hjul med låseanordning bag på søjlen
- Fast ø125 mm hjul foran på søjlen
- Alle hjulstørrelser 155R13-13R22.50 Ø550-1.140 mm
- Gaffellængde 300 mm
- Integreret palleløftersystem på hver søjle til brug ved flytning
SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet

7.500 kg.

Løfte-/sænketid

90 sek.

Løftehøjde

1.850 mm

Hjulgaffel max/min. højde

3.770/140 mm

AUTOPSTENHOJ MOBILE 75 S
Mobil løftesøjle med kabler i sæt á 2 søjler (15 tons), 4 søjler (30 tons), 6 søjler (45
tons) og 8 søjler (60 tons).
- Hver søjle er udstyret med en 3 kW motor
- Stabil søjlekonstruktion med mange anvendelsesmuligheder
- Nem adgang til alle slags vedligeholdelsesopgaver
- Elektronisk kabelløs synkronisering af søjler under løft og sænkning
- Alle 4 søjler er ens, hver med styring med alarmsignal
- Hurtig og nem positionering af løfteren v.h.t. integrerede håndtag på hver søjle
og automatisk sænkning ved en last på ca. 600 kg
SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet

7.500 kg.

Løfte-/sænketid

150 sek.

Løftehøjde

1.720 mm

Gaffellængde

290 mm
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CORGHI BROOKLYN SAKSELØFTER
Et godt og fleksibelt alternativ til den traditionelle grav.
Eletrohydraulisk sakseløfter med mulighed for at kombinere
flere sakseløftere og dermed tilpasse til køretøjer op til
18.750 mm og en max. løftekakapcitet på hele på 50 tons.
Saksene kan både køre synkront og individuelt.

AUTOPSTENHOJ MAXI 160/200/240
DANSK
PRODUCERET

Elektro-mekaniske 4-søjlede løftere med 10, 16, 20 eller 24 tons kapacitet.
- Obstruktionssystem
- Hver søjle er forsynet med gearmotor og elastisk kobling
- Selvbærende spindler med bære- og sikkerhedsmøtrikker
- Trykknapstyring med alarmsignal
- Én bevægelig kørebane som standard

AUTOPSTENHOJ MAXI 100
Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 10 tons kapacitet.
DANSK
PRODUCERET

- Friktionsbremsesystem ved wirebrud
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler
- Pumpe og styring placeret på forreste venstre søjle
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Én bevægelig kørebane som standard

SPECIFIKATIONER

MAXI 100

MAXI 160

MAXI 200

MAXI 240

Løftekapacitet

10.000 kg.

16.000 kg.

20.000 kg.

24.000 kg.

Løftehøjde

1.700 mm

1.850 mm

1.850 mm

1.850 mm

Løfte-/sænketid

45 sek.

120 sek.

120 sek.

120 sek.

Kørebaner

4.600 mm glat (Vnr. 002295)
7.000 mm glat (Vnr. 002291)

3.950 mm glat (Vnr. 940181)
7.500 mm glat (Vnr. 940201)
8.000 mm glat (Vnr. 940211)
8.500 mm glat (Vnr. 940221)
9.000 mm glat (Vnr. 940231)

3.950 mm glat
7.500 mm glat (940241)
8.000 mm glat (940251)
8.500 mm glat (940261)
9.000 mm glat (940271)

2 x 5.000 mm glat (Vnr. 940281)

Opkørselsramper

1.100 mm (Vnr. 756191)
1.600 mm (Vnr. 756192)

1.260 mm (Vnr. 787032)
2.000 mm (Vnr. 787033)
2.800 mm (Vnr. 787034)
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AUTOPSTENHOJ DONKRAFTE
Lufthydrauliske donkraft med enten 1 eller 2 cylindre.
- Sideværts forskydbare cylindre
- Hurtig og præcis lufthydraulik med ilgang
- Betjeningspanel i ergonomisk korrekt arbejdshøjde
- Dødmandsbetjening
- Overtryksventil
SPECIFIKATIONER

MICRO 100

MICRO 120

MICRO 140

MACRO 100

MACRO 150

MACRO 200

Varenr. 1 cylinder
Varenr. 2 cylindre

HY5861210
HY5871310

HY5861212
HY5871312

HY5861214
HY5871314

HY5861110
HY5871410

HY5861115
HY5871415

HY5861120
HY5871420

Type

Donkraft

Donkraft

Donkraft

Gravdonkraft

Gravdonkraft

Gravdonkraft

Løftekapacitet

10.000 kg.

12.000 kg.

14.000 kg.

10.000 kg.

15.000 kg.

20.000 kg.

Min. højde

-

-

-

1.020/525 mm

1.020/525 mm

1.020/525 mm

Slaglængde

200 mm

200 mm

200 mm

800 mm

800 mm

800 mm

CORGHI
DONKRAFTE
Mobile donkrafte fra Corghi er
fleksible, solide og meget stabile.
Med dette udvalg kan du løfte alt fra
personvogne til busser og lastbiler.
SPECIFIKATIONER

CA002

CA118

CA240

CA240P

CA330

CA440

Varenr.

LL4330010100

LL4330070000

LL4330060000

LL433080000

LL4330040000

LL4330050000

Trykluft

8 ÷ 10 bar

8 ÷ 10 bar

8,5 ÷ 10 bar

8 ÷ 10 bar

8 ÷ 10 bar

8 ÷ 10 bar

Max. løftekapacitet

2.000 kg.

16.000 kg.

28.000 kg.

28.000 kg.

60.000 kg.

40.000 kg.

Max. løftehøjde

520 mm

640 mm

1.430 mm

1.152 mm

1.780 mm

370 mm

Min. løftehøjde

130 mm

170 mm

150 mm

150 mm

175 mm

235 mm

BALZER SMØREGRAV
Smøregrave fra Balzer Pits, model MSG 102 W, leveres
komplet og installeres i løbet af én dag. Smøregraven er
med fyldekamre og er konstrueret med dobbeltvægge for ekstra stabilitet og sikkerhed.
- Stålgrav i højeste kvalitet
- Leveres komplet, installeres på én dag

FLEKSIBLE
LØSNINGER
I TOP
KVALITET

- Bestil den længde du ønsker op til 40 meter
- Smøregraven er med fyldekamre og konstrueret med dobbeltvægge
- Har alle relevante godkendelser, som: TÜV, WHG, ArbStättV, BetrSichV, mm.
SPECIFIKATIONER

Aksel belastning

20 tons

Overflade belastning

60 tons

Længde

Op til 40 meter

Indvendig bredde

1,02 meter

Indv. arbejdsbredde

1,62 meter

Indvendig højde

1,4 / 1,6 / 1,8 meter
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STENHØJ SKRUEKOMPRESSORER
STENHØJs blå serie er kendt for sin høje kvalitet og lange levetid.
De er effektive og meget driftsikre, samtidig med at de har et lavt lydniveau.
Hvis du til tider har behov for mere eller mindre luft end normalt, så kan en
frekvensstyret kompressor være en god idé. Frekvensstyringen gør, at
kompressoren automatisk øger og sænker hastigheden for at tilpasse
luftforsyningen til det varierende luftforbrug.

10 ÅRS
*
GARANTI


En kompressor med variabel hastighed giver væsentlige energibesparelser
og en stabil og kontinuerlig luftforsyning.

PRODUKT

VARE
NR.

MOTOR
KW

EFFEKTIV
YDELSE M3

MAX.
TRYK

VÆGT

DIMENSIONER I MM
(L X B X H)

MAX.
LYDNIVEAU

S15-A

079590

15

1,80

13 bar

335 kg.

787 x 698 x 1202

70 dB

S18-A

079593

18,5

2,34

13 bar

361 kg.

787 x 698 x 1202

71 dB

S22-A

079596

22

2,61

13 bar

367 kg.

787 x 698 x 1202

71 dB

SR15-A

079853

15,0

0,83 - 1,67

13 bar

365 kg.

787 x 698 x 1202

67 dB

SR18-A

079854

18,5

1,22 - 2,20

13 bar

381 kg.

787 x 698 x 1202

68 dB

SR22-A

079855

22,0

0,90 - 2,66

13 bar

386 kg.

787 x 698 x 1202

69 dB

FREKVENSSTYRET

* Der ydes 10 år/44.000 timers garanti på skrueenhed, 6 år/ 44.000 timers garanti på andre hoveddele. Kun ved serviceaftale.
Leveres inkl. cyclon, forfilter og 3/4” forbindelseslange (slange varnr.: 745046).

STENHØJ STEMPELKOMPRESSORER
DANSK
PRODUCERET

STENHØJs blå serie er kendt for sin høje kvalitet og lange levetid.
De er effektive, meget driftsikre, og kan holde til at stå udenfor i vejr og vind.

PRODUKT

KA13C

VARE
NR.

MOTOR
KW

TANK
LITER

010049

4,0 kW

270 L

EFFEKTIV
YDELSE M3

450 L/min

MAX.
TRYK

15 bar

VÆGT

250 kg.

DIMENSIONER I MM
(L X B X H)

1560 x 530 x 1120

KA13C

010044

4,0 kW

500 L

450 L/min

15 bar

348 kg.

1930 x 600 x 1230

KA112A

010055

5,5 kW

500 L

630 L/min

15 bar

387 kg.

1890 x 600 x 1310

KA112B

012056

7,5 kW

500 L

796 L/min

15 bar

387 kg.

1890 x 600 x 1310

Leveres inkl. vibrationsdæmper (varenr.: 740080) og 3/4” forbindelsesslange (varnr.: 745046).

STENHØJ KØLETØRRERE
Køletørrere anvendes til at afkøle og tørre luften i et trykluftanlæg, således man undgår vand i
systemet. køletørreren fjerner vandet fra trykluften ned til standard dugpunkt er 5° C.
Den varme og fugtige trykluft ledes ind i køletørreren, hvor en varmeveksler og et kølesystem
køler luften ned.
PRODUKT

BD 0105

VARE
NR.

757432

YDELSE
M3 /MIN

VED 100% BELASTNING

STRØMFORBRUG

1,75

0,31

DIMENSIONER I MM
(B X D X H)

360 x 645 x 410

BD 0125

757433

2,08

0,39

360 x 645 x 410

BD 0150

757434

2,50

0,40

470 x 870 x 660
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KOMPLETTE LØSNINGER FOR OLIEUDSTYR OG VENTILATION
Vi er eksperter i komplette olieanlægs-løsninger som vi skræddersyer og tilpasser til netop dit behov. Det samme gør sig
gældende indenfor anlæg til kølervæske, sprinklervæske, smørefedt og spildolie. Herudover tilbyder vi et stort sortiment af
olie-udstyr til det professionelle værksted.
Vi har stor erfaring med etablering af udsugningsanlæg til alle typer behov, om det er til røggas, kemi, støvsugning, slibestøv,
svejserøg mm.

MOBIL FEDTPUMPE 180 KG. FAD

MOBIL OLIEVOGN 200 LITER

Komplet mobilt sæt til fedtsmøring.

Komplet mobil olievogn i højeste kvalitet
til helfade.

- 55:1 fedtpumpe for 50 kg fad

- 1:1 hel fad oliepumpe til trykluft

- 4 meter udløbsslange med fedtpistol

- Udløbsslange: 3 m - ½”

- 180 kg fad vogn

- Helfad vogn

- Fedtfølgeplade og tromlelåg

- Digital oliepistol
Varenr.: 751025739

varenr.: 751013746

DIGITAL OLIEPISTOL GRACO

OLIEPUMPESÆT 200 L TROMLE

Forudindstillelig digital oliepistol

- 3:1 helfad oliepumpe for trykluft

- Fleksibel lige udløbsslange

- Trykluft filterregulator

- Med automatisk non-dryp ventil

- 1,5 meter luftslange

- Forudindstillelig

- 10 meter åben slangerulle

- Gevind tilslutning ½”

- Digital oliepistol
Varenr.: 751024F889

Varenr.: 751013704

UDSUGNINGSARM

MOBILVOGN MED ARM

ASA arme anvendes til udsugning af
svejserøg, slibestøv, og dampe m.v.

Anvendes f.eks. på værksteder med svejseopgaver el. lign. på mange forskellige steder,
hvor en fastmonteret arm ikke er hensigtsmæssig.

Armen har udvendige bærearme opbygget med 3 knækled og 2 drejeled,
så man nemt og ubesværet opnår den
ønskede sugeposition. ASA armens
vægkonsol er 180° drejbar. Tragten er
udført i pulverlakeret aluminium og fås i
ø160 eller ø200 mm og flere forskellige
længder.

Sortlakeret stålkonstruktion med hjul og lavt
tyngdepunkt. Højde (u.arm): 1700 mm.
Leveres komplet med ventilator, 3x400V med
10 m kabel, ASA3-arm ø160 og 5 m. afkastslange og enten 2 eller 3 meter sugearm.

RØGGAS UDSUGNING

MOBILVOGN MED ARM

Geovent type GTE er en serie
eletrisk styret slangeruller.

Slædekanalen giver udsugningsanlægget en god fleksibilitet, da
man ikke, som i traditionelle anlæg,
er afhængige af faste udsugningssteder.

Standard bredden på tromlen er
1000 mm, men tilbydes også i
varianter på 750 mm 1400 mm.
Rullerne tilpasses med slange i ø80,
ø100, ø125, ø150 og ø200 mm i
længder op til 15 m.
leveres komplet med kraftig rørmotor
og radiofjernbetjening.

Slangevognen kan flyttes hen til,
hvor sugebehovet er, og således
kan man spare udsugningssteder.

VÆRKSTEDSUDSTYR

TIL DEN TUNGE SEKTOR
HOS OS FINDER DU ALT PÅ ÉT STED
Vi har et bredt sortiment af værkstedsudstyr til transport-, entreprenør- og landbrugssektoren.
Vi tilbyder professionelt udstyr indenfor:
- DÆKSKIFTERE

- BREMSETESTERE

- SMØREGRAVE I STÅL

- AFBALANCERING

- TESTUDSTYR

- KOMPRESSORER

- UDMÅLING

- LØFTERE

- OLIEUDSTYR

- PUMPEBURE

- DONKRAFTE

- VENTILATION

KONTAKT

Barrit Langgade 188 - 190
DK - 7150 Barrit
Tlf.: 76 82 12 22
salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk

DÆKUDSTYR - JYLLAND
RASMUS ANDREASEN
Mobil: 26 34 14 16
E-mail: raa@stenhoj.dk

DÆKUDSTYR - SJÆLLAND/FYN
KJELD HANSEN
Mobil: 20 24 02 19
E-mail: khn@stenhoj.dk

Jylland

Sjælland

AUTOLIFTE
JOHN B. STRUVE
Mobil: 21 71 43 69
E-mail: jbs@stenhoj.dk

OLIEUDSTYR & VENTILATION
JESPER V. JENSEN
Mobil: 21 23 83 51
E-mail: jvj@stenhoj.dk

