
STENHØJ DK er den kompetente, professionelle og erfarne 
samarbejdspartner. Vores mål er, at du får den mest optimale 
løsning når det handler om netop dit værksted.

En løsning, der er baseret og bygget på rådgivning og tilpasset 
netop dit behov - og som fungerer fra første dag og langt ud i 
fremtiden www.stenhoj.dk

VAS GODKENDT 
PRODUKTPROGRAM

VI ER 
LEVERANDØR 

TIL



ET STÆRKT 
PARTNERSKAB

TAG OS MED PÅ RÅD

STENHØJ DK leverer rådgivning baseret på mange års 
erfaring, og du er sikret den helt rigtige sparring, når 
det gælder indretning og valg af udstyr. 

I rådgivningsprocessen lægger vi stor vægt på at 
afdække dit værksteds nuværende og kommende 
behov. Det sker i tæt samarbejde mellem relevante 
nøglepersoner fra dit værksted og STENHØJ DK’s 
rådgivere.

Når vi hjælper dig med et projekt, arbejder vi ud fra en 
model der er din sikkerhed for, at du får den bedste 
rådgivning.

Sammen med dig kommer vi hele vejen rundt omkring 
din forretning og hjælper dig i beslutningsprocessen – så 
du kan træffe dine valg på et nuanceret og velinformeret 
grundlag.
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TOTALT OVERBLIK - HELE VEJEN

✔   Vi tegner dit værksted og giver dig et visuelt 
      overblik over projektet

✔   Vi tilbyder at deltage i bygge- og projektmøder 
      og tager dialogen med dine øvrige leverandører

✔   Vi har et erfarent montage-team, der er dedikeret 
      til projektopgaver

✔   Vi har Danmarks største service-organisation der    
     sørger for, at dit værkstedsudstyr altid fungerer   
     optimalt

VELKOMMEN HOS STENHØJ DK

STENHØJ har været i autobranchen i mere end 100 år 
- så vi ved hvad vi taler om!

Vores mangeårige erfaring sikrer dig den rette rådgivning, 
når det kommer til indretning og optimering af dit værksted.

VI KOMMER HELE VEJEN RUNDT
OM DIT VÆRKSTED

Du kender os ganske sikkert for vores kvalitetsløftere og 
kompressorer. Men vi kan meget mere end det! Faktisk 
kommer vi hele vejen rundt om dit værksted og giver dig 
de bedste produkter på markedet.

✔ LIFTE 

✔ DÆKMASKINER 

✔ HJULUDMÅLING

✔ VÆRKSTEDSUDSTYR

✔ BREMSETESTERE

✔ KOMPRESSORER

✔ VENTILATION

✔ OLIEUDSTYR

✔ INDRETNING

distributor
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Markedeste første og eneste diagnosedækskifter

Corghi Artiglio Uniformity har revolutioneret branchen for dækarbejde. Maskinen er 
den første og eneste af sin slags, hvor montering, diagnosticering og optimering 
ved hjælp af vejtryks-diagnose, kan ske på én og samme maskine.

Det sikrer at arbejdet bliver udført mest effektivt og spare operatøren for at flytte 
hjulet flere gange imellem dækskifter og balancemaskine.

-  Montering, diagnosticering og optimering på én og samme arbejdsstation

-  Mulighed for udskrift af diagnoserapport på dæk og fælg

-  Ipos software der foreslår hjulets bedste placering på bilen

-  Godkendt af en lang række bilproducenter

-  Leveres komplet med opspændigsflanger og præcisionskonuser

-  Sikrer optimal kørekomfort hver gang!

CORGHI ARTIGLIO UNIFORMITY

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL015100152

Max. fælgdiameter 32"

Max. hjuldiameter 1.200 mm

Max. hjulbredde 400 mm

Rotationshastighed 7/18 omdr./min

Dimensioner (B x D x H) 1.589 x 1.765 x 2.057 mm

VAS 741 053

Fuldautomatisk dækskifter der afmonterer uden din hjælp

WDK-godkendt og fuld automatisk dækskifter med automatisk centeropspænd 
perfekt til værkstedet som håndterer store og dyre fælge hvor fejl for alt i verden 
ikke må opstå.

Dækmaskinen klarer selv opmåling, positionering og afmontering af dækket - alt du 
skal gøre er at spænde hjulet op, vælge hvilken dæktyper der arbejdes på og starte 
maskinen. Herefter fritrykkes og afmonteres dækket.

- Manuel eller automatisk arbejdscyklus

- Automatisk opmåling og positionering af værktøj

- Corghi ”smart-head” monteringshoved der umuliggør fælgkontakt

- Hjælpearm og hjulløfter udført med ruller og vendefunktion

- Ingen fælgkontakt og derfor minimal risiko for fejl!

- Håndterer alle typer person- og varevognsdæk herunder UHP og run-flat

CORGHI MASTER CODE

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL011118542

Max. fælgdiameter 32"

Max. hjuldiameter 1.200 mm

Max. hjulbredde 400 mm

Rotationshastighed 7/20 omdr./min

Dimensioner (D x H) 2.500 x 1.840 mm

VAS 741 025

DÆKSKIFTER

ET STÆRKT 
PARTNERSKAB

✔ VENTILATION

✔ OLIEUDSTYR

✔ INDRETNING
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CORGHI MASTER 28

VAS 741 087

Centeropspændings-dækmaskine med automatisk opspænd

WDK-godkendt dækskifter monteret med Corghi’s ”smart-head” monteringshoved 
som umuliggør fælgkontakt og, sammen med den synkroniserede bevægelse af 
drejeskamlen, fratager alt stress fra dækket under demontage.

Hjulet spændes og løsnes ved hjælp af en pedal og trykker trykkeren i hjulets nav 
og sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af klørerne som det kan være tilfældet på 
en traditionel dækskifter.

- Automatisk centeropspænding af hjulet

- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse

- Corghi ”smart-head” monteringshoved der umuliggør fælgkontakt

- Hjulløfter, hjælpearm og dobbelt fritrykkersystem monteret

- Hurtig og let at betjene

- Håndterer hjul helt op til 28”

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL011119762

Max. fælgdiameter 28"

Max. hjuldiameter 1.100 mm

Max. hjulbredde 406 mm

Rotationshastighed 7/18 omdr./min

Dimensioner (B x D x H) 1.176 x 1.876 x 1.824 mm

CORGHI ARTIGLIO MASTER JOLLY

VAS 741 011/1

Centeropspændings-dækmaskine med automatisk opspænd

WDK-godkendt dækskifter monteret med Corghi’s ”smart-head” monteringshoved 
som umuliggør fælgkontakt og, sammen med den synkroniserede bevægelse af 
drejeskamlen, fratager alt stress fra dækket under demontage.

Hjulet spændes og løsnes ved hjælp af en pedal og trykker trykkeren i hjulets nav 
og sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af klørerne som det kan være tilfældet på 
en traditionel dækskifter.

- Automatisk centeropspænding af hjulet

- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse

- Corghi ”smart-head” monteringshoved der umuliggør fælgkontakt

- Hjulløfter, hjælpearm og dobbelt fritrykkersystem monteret

- Hurtig og let at betjene

- Håndterer hjul helt op til 26”

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL011117762

Max. fælgdiameter 26"

Max. hjuldiameter 1.100 mm

Max. hjulbredde 360 mm

Rotationshastighed 7/18 omdr./min

Dimensioner (B x D x H) 1.134 x 1.904 x 1.814 mm

DÆKSKIFTER
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Centeropspændingsmaskine til person- og varevognshjul

Dækjernsfri centeropspændingsmaskine der er ideel til værkstedet med mange 
alu-hjul. 

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

Skifteren har dækjernsfri monteringshoved der, ved hjælp af en lille finger på 
monteringshovedet, går ned og henter kantråden op over monteringshovedet 
og på den måde sikrer fælgen ikke skrammes af dækjernet.

- Centeropspænding af hjulet

- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang

- Monteret med lift

- Fritrykningsrulle og hjælpearm monteret

- Dækjernsfrit og svingbart monteringshovede

- Håndterer hjul helt op til 30”

CORGHI ARTIGLIO 50

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL011105022

Max. fælgdiameter 30"

Max. hjuldiameter 1.200 mm

Max. hjulbredde 360 mm

Rotationshastighed 7/18 omdr./min

Dimensioner (B x D x H) 1.2190 x 1.565 x 2.100

Dækjernsfri centeropspændingsmaskine

Ideel dækskifter til værkstedet med mange alu-hjul. Centeropspændet trykker i 
hjulets nav og sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af klørerne som det kan være 
tilfældet på en traditionel dækskifter. 

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

- Centeropspænding af hjulet

- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang

- Monteret med lift

- Dobbelt fritryksrullesystem og hjælpearm monteret

- Dækjernsfrit og svingbart monteringshoved

- Håndterer hjul helt op til 32”

CORGHI ARTIGLIO 500

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL011108222

Max. fælgdiameter 32"

Max. hjuldiameter 1.200 mm

Max. hjulbredde 360 mm

Rotationshastighed 7/18 omdr./min

Dimensioner (B x D x H) 1.290 x 1.700 x 2.100

VAS 6722

VAS 6359 A

DÆKSKIFTER
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CORGHI A2018 2V MI

VAS 741 085

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

Automatisk dækskifter fra Corghi med pneumatisk vippetårn. Stærk og justerbar 
fritrykker samt monteret med alle Corghis gode detaljer.
 
Skifteren har 2 hastigheder, med glidende overgang i drejeskamlen som sikrer både 
præcision og hastighed i arbejdet. Kløerne er udført i ét stykke metal hvilket sikrer 
den stærkest mulige udførsel.

- Pneumatisk vippetårn

- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang

- Stærk fritrykker system

- Håndterer hjul i størrelser helt op til 24”

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

- Inkl. SP2300 hjælpearm

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL011119322

Max. fælgdiameter 24"

Max. hjuldiameter 1.100 mm

Max. hjulbredde 305 mm

Rotationshastighed 6 / 15 omdr./min

Dimensioner (B x D x H) 1.060 x 1.570 x 1.730 mm

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

Automatisk dækskifter fra Corghi med pneumatisk vippetårn. Stærk og justerbar 
fritrykker samt monteret med alle Corghis gode detaljer. 

Skifteren har 2 hastigheder, med glidende overgang i drejeskamlen som sikrer 
både præcision og hastighed i arbejdet.

- Pneumatisk vippetårn

- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang

- Stærk og justerbar fritrykker system

- Håndterer hjul helt op til 26”

- Leveres inkl. plastbeskytterkit og fodbetjent pumpeur

- Mulighed for montering af hjælpearm og hjulløfter

CORGHI A2025 2VMI

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL011101172

Max. fælgdiameter 26”

Max. hjuldiameter 1.100 mm

Max. hjulbredde 360 mm

Rotationshastighed 6/15 omdr./min.

Dimensioner (B x D x H) 1.090 x 1.700 x 1.835 mm

VAS 6303 A

DÆKSKIFTER
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CORGHI TILBEHØR

VAS 6302

VAS 6302/4 VAS 6302/5

VAS 6359/1 VAS 6200/2

VAS 6200/3

PNEUMATISK 
HJÆLPEARM

FRITRYKKER WDK KIT

WDK KIT

PNEUMATISK 
HJÆLPEARM

WDK KIT

SP2000 HJÆLPEARM 
Stærk WDK godkendt hjælpearm 
med mulighed for fritrykning af øverste 
kanttråd ved eks. skift af dækventil. 

En hjælpearm aflaster 
operatøren og hjælper 
med ikke at skramme 
fælgen.

VAS 6722/1

PNEUMATISK 
HJÆLPEARM

UDMÅLING OG TILBEHØR

VAS 6359/2

Trådløs CCD 4-hjulsudmåler til brug på person- og varebiler

Kommunikationen mellem kabinet og målehoveder sker via 2,4 Ghz radiofrekvens 
som ikke forstyrres af de mange bluetooth-forbindelser der i dag findes på 
værkstedet.

Målehovederne kan måle toe-vinkler helt op til ±24° og er lavet med en 
”smartspoiler” funktion der gør det muligt at spore selv meget lave biler.

- Trådløse målehoveder med stort måleområde

- Let og brugervenligt interface

- Mulighed for rullende kompensering

- Indbygget database

- Ekstra batterier der kan skiftes under udmåling

CORGHI EXACT 7000 PLUS II

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL033108301

Total toe ± 48°

Separat toe ± 24°

Camber ± 10°

Caster ± 30°

KPI ± 30°

Setback ± 22°

Løbsvinkel ± 22°

VAS 6090 F

VIL DU VIDE  
MERE?

SÅ BESØG OS PÅ
www.stenhoj.dk
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Afbalanceringsmaskine med diagnosefunktion

Afbalanceringsmaskine med fuldautomatisk og berøringsfri opmåling og input af 
hjuldata, automatisk opspænding af hjulet samt laserindikator for præcis placering 
af klæbevægte. Denne maskine måler ikke alene ubalancen i hjulet, men kommer 
også med run-out diagnose, som via af sonar, måler ovaliteten i henholdsvis dæk, 
fælg og hele hjul, og foreslår det bedste monteringsmatch herimellem for at opnå 
størst mulige rundhed. 

- Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata

- Run-out diagnosefunktion med optimeringsprogram

- Mulighed for tilslutning af USB printer til udskrivning af diagnoserapport

- iPos lite software der foreslår hjulets bedste placering på bilen

- Brugervenlig touchskærm

CORGHI EM9780C PLUS

Afbalanceringsmaskine med diagnosefunktion

Balanceren kommer med fuld automatisk og berøringsfri opmåling og input af 
hjuldata, automatisk opspænding af hjulet, automatisk åbning af hjulskærmen samt 
laserindikator for præcis placering af klæbevægte. Hjulet bremses automatisk på 
det sted den første vægt skal placeres og med et enkelt tryk på skærmen, rotere 
hjulet frem til det næste sted vægten skal placeres.

- Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata

- Fuld hjuldiagnose med test af sidetræk, run-out og mønsterdybde

- Automatisk åbning af hjulskærm

- Komplet iPos software der foreslår hjulets bedste placering på bilen

- Mulighed for tilslutning af printer til udskrivning af diagnoserapport

CORGHI EYELIGHT PLUS DIAGNOSTICLINE

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL021101102

Fælgdiameter 10” - 32"

Fælgbredde 1,5” - 23,6”

Max. hjuldiameter inkl. dæk 44”

Max. hjulbredde inkl. dæk 23,6”

Omdrejninger 75 - 85 - 98 omdr./min.

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL021109785

Akseldiameter 40 mm

Max. fælgdiameter 32"

Max. fælgbredde 23”

Måletid 7 sek.

Dimensioner (H x B x D) 1.884 x 1.453 x 1.357

VAS 741 093

VAS 741 091

AFBALANCERING
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CORGHI EM9580 C PLUS LASERLINE

VAS 741 089

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

Med automatisk input af hjuldiameter og indpresning via den indvendige målearm. 
Maskinen er udstyret med automatisk bremse der stopper hjulet på det sted væg-
ten skal placeres.

Maskinen har automatisk opspænd, hvilket sikrer hurtig og ensartet opspænd af 
hjulet, samt adskillige balanceprogrammer inkl. et vægtoptimeringsprogram som 
måler den statiske ubalance i henholdsvis dæk og fælg, og foreslår det bedste 
match herimellem. Ved brug af auprogram har maskinen laserindikator der sikrer 
præcis placering af klæbevægtene hver gang!

- Hurtigt automatisk opspænd

- Automatisk input af diameter og indpresning

- Automatisk forslag til balanceprogram

- Laserindikator til præcis placering af klæbevægte

- Måletid på kun 5,5 sekunder

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL021109593

Max. fælgdiameter 28"

Max. fælgbredde 20"

Måletid 5,5 sek.

Dimensioner (B x D) 1.858 x 1.453 x 894 mm

AFBALANCERING

CORGHI EM9550 PLUS LASERLINE

VAS 741 001

Afbalanceringsmaskine med digitalt display

Afbalanceringsmaskine med let overskueligt digital display og som ved hjælp af den 
indvendige målearm har automatisk input af hjuldiameter og inpresning samt auto-
matisk bremse der automatisk stopper hjulet på det sted vægten skal placeres.

Maskinen er udstyret med adskillige balanceprogrammer herunder program for stål, 
alu, MC og skjulte vægte. Ligeledes kommer den med et vægtoptimeringsprogram 
som måler den statiske ubalance i henholdsvis dæk og fælg, og ud fra dette 
foreslår det bedste match herimellem. Ved brug af aluprogram har balanceren 
laserindikator der sikrer præcis placering af klæbevægtene hver gang! 

Ovenpå balanceren er der god plads til opbevaring af vægte og kabinetets udførel-
se gør det muligt at placere balanceren helt op ad væggen.

- Automatisk input af diameter og inpresning samt automatisk forslag til 
   balanceprogram

- Laserindikator til præcis placering af klæbevægte

- Måletid på kun 5,5 sekunder

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL021109558

Akseldiameter 40 mm

Max. fælgdiameter 28"

Max. fælgbredde 20”

Måletid 5,5 sek.

Dimensioner (H x B x D) 1.858 x 1.453 x 894 mm
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Hjulløfter til person- og varebilshjul

Smart pneumatisk hjulløfter der monteres ved akslen på balancemaskinen og 
hjælper operatøren med at løfte hjulet og sikrer et lige opspænd uden hjulets vægt 
hænger på konussen på afbalanceringsmaskinen.

- Smart hjulløfter til montering ved balancemaskine

- Gør hjulet ”vægtløs”

- Gør det super let at centrere hjulet over akslen å balancemaskinen

- Kan monteres ved ALLE balancemaskiner på markedet

- Kan ombygges til brug i montagelinje

CORGHI TT-O

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL821100230

Løftekapacitet 80 kg.

Lufttilslutning 10 bar

Løftehøjde 565 mm

Max. hjulbredde 19”VAS 741 093/1

AFBALANCERING

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

Enkel og brugervenlig afbalanceringsmaskine med digital display. Afbalancerings-
maskinen har automatisk input af hjuldiameter og indpresning via den indvendige 
målearm.

Afbalanceringsmaskinen er udstyret med adskillige balanceprogrammer herunder 
program for stål, alu, MC og skjulte vægte, ligeledes kommer den med et vægtop-
timeringsprogram, som måler den statiske ubalance i henholdsvis dæk og fælg, og 
ud fra dette foreslår det bedste match herimellem.

- Let overskuelig digitalt display

- Automatisk input af diameter og indpresning

- Automatisk forslag til balanceprogram

- Automatisk bremse efter endt spin

- Program for skjulte vægte og vægtoptimering

CORGHI EM9250 COMPACT LINE

SPECIFIKATIONER

Varenr. LL021192554

Akseldiameter 40 mm

Max. fælgdiameter 28"

Max. fælgbredde 20"

Måletid 7 sek.

Dimensioner (H x B x D) 1.669 x 1.292 x 1.073 mm

VAS 741 033
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VENTILATION &
OLIEUDSTYR
Uanset om det er enkelte produkter eller komplette 
løsning omkring ventilation og løsninger for olie- og 
væskehåndtering, så står vi klar til at hjælpe dig.

Vi har samlet et dygtigt team med mange års 
erfaring specifikt om ventilation og olieudstyr, til at 
give dig den bedste rådgivning og de mest optimale 
løsninger til netop dit værksted. 

INDRETNING
Ønsker du fleksible løsninger, hvor hver enkel 
arbejdsstation kan indrettes præcis efter behov?

Så har vi de løsninger du leder efter! Vi leverer 
værkstedsmøbler af høj kvalitet, med et væld 
af muligheder.  

DÆKTILBEHØR OG 
REPARATIONSMATERIALER
Vi har et bredt sortiment med alt i dæktilbehør, reparations- og forbrugsmaterialer.
Hovedparten af vores udvalg har vi på lager, hvilket betyder hurtig dag-til-dag 
levering.
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AUTOPSTENHOJ MAESTRO 30 F

VAS 771 011

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen

- Meget stabile, bukkede søjler

- Bundrammefri

- Stærk koldvalset spindel

- Løftestol med glideklodser

- Programmerbart højdestop

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

- Parallel-parkering af arme muligt

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde 

SPECIFIKATIONER

Varenr. 088105

Løftekapacitet 3.000 kg.

Min. højde 95 mm

Løftehøjde 1.995 - 2.025 mm

Løfte-/sænketid ~ 40 sek.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 32 CF-08 DT

VAS 771 019

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

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen

- Meget stabile, bukkede søjler 

- Bundrammefri

- Stærk koldvalset spindel

- Løftestol med glideklodser 

- Programmerbart højdestop

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

- Parallel-parkering af arme muligt

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. 089226

Løftekapacitet 3.200 kg.

Min. højde 95 mm

Løftehøjde 1.995 - 2.025 mm

Løfte-/sænketid ~ 40 sek.

LØFTERE
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AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.35 SPORT

VAS 771 005

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

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen

- Meget stabile, svejste søjler

- Bundrammefri

- Stærk koldvalset spindel

- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer

- Trykknapstyring med alarmsignal

- Programmerbart højdestop

- Forreste arme dobbelt-teleskopiske, bagest enkelt-teleskopiske, som standard

- Parallel-parkering af arme muligt

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. 098012

Løftekapacitet 3.500 kg.

Min. højde 70 mm

Løftehøjde 1.995 - 2.150 mm

Løfte-/sænketid ~ 35 sek.

AUTOPSTENHOJ MAGNAT 35 F

VAS 771 021

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

- Asymetrisk opstilling af søjler for ideel vinkel til åbning af døre

- Meget stabile, bukkede søjler

- Bundrammefri

- En hydraulikpumpe

- Løftestol med glideklodser

- Trykknapstyring med alarmsignal

- Palsystem

- Dobbelt-teleskop arme både for og bag som standard

- Lav minimumshøjde

- Parallel-parkering af arme muligt

- Indvendigt armlåsningssystem

SPECIFIKATIONER

Varenr. 096604

Løftekapacitet 3.500 kg.

Min. højde 95 mm

Løftehøjde 1.940 mm

Løfte-/sænketid ~ 30 sek.
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AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.55 F

VAS 771 023

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

- Symmetrisk opstilling af søjler

- Meget stabile, svejste søjler

- Bundrammefri

- To motorer

- Koldvalset spindel

- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer

- Programmerbart højdestop

- Elektronisk ligestyring

- 4 dobbelt-teleskopiske arme 

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde 

SPECIFIKATIONER

Varenr. 004756

Løftekapacitet 5.500 kg.

Min.højde 140 mm

Løftehøjde 2.040 - 2.070 mm

Løfte-/sænketid ~ 55 sek.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.65

VAS 771 009

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 6,5 tons kapacitet

- Symmetrisk opstilling af søjler

- Meget stabile, svejste søjler

- Bundrammefri

- Koldvalset spindel

- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer

- Trykknapstyring med alarmsignal

- Programmerbart højdestop

- Elektronisk ligestyring

- 4 trippel-teleskopiske arme 

- Hjulleje til inderste armde

- Lav minimumshøjde 

SPECIFIKATIONER

Varenr. 098202

Løftekapacitet 6.500 kg.

Min. højde 145 mm

Løftehøjde 2.045 - 2.105 mm

Løfte-/sænketid ~ 35 sek.
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AUTOPSTENHOJ MAJOR 5529-55 WL

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 5,5 tons kapacitet

- Integreret excentrikbremsesystem

- Obstruktionssystem

- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler

- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på bagerste venstre søjle

- Trykknapstyring med alarmsignal

- Hydraulikcylinder under venstre kørebane

- Løftning og sænkning via. wiretræk 

- To faste kørebaner

- Kørebaner med tolerancer på kun max. ±1,0 mm i tværgående og længderetning,   
   samt kun ±0,5 mm fra venstre mod højre

- Afstandsstykker der dækker hele længden, fikseret af stålkanter i siderne

- Kørebaner på stabil tværvange

SPECIFIKATIONER

Varenr. K931842VAS

Løftekapacitet 5.500 kg.

Min. højde 230 mm

Løftehøjde 1.920 mm

Løfte-/sænketid 40/58 sek.

AUTOPSTENHOJ MAJOR 4030-44 WL

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 tons kapacitet

- Integreret excentrikbremsesystem

- Rørbrudssikring

- Obstruktionssystem

- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler

- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på bagerste venstre søjle

- Trykknapstyring med alarmsignal

- Hydraulikcylinder under venstre kørebane

- Løftning og sænkning via. wiretræk 

- En bevægelig kørebane son standard

- Automatisk soft-sænk de sidste 150 mm over gulvet

SPECIFIKATIONER

Varenr. K931835VAS

Løftekapacitet 4.000 kg.

Min. højde 190 mm

Løftehøjde 1.860 mm

Løfte-/sænketid ~ 35 sek.

OPFYLDER VAG 
TEKNISKE KRAV

OPFYLDER VAG
TEKNISKE KRAV
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AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK-IN 

VAS 6858

Elektro-hydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, 
kørebaner og frihjulsløfter med bæreplader

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Miljøvenligt hydraulikvæske

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Dobbelt-teleskopiske arme

- Indvendig armlåsning

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K21425VAS

Løftekapacitet 3.500 kg.

Min. højde 95 mm

Løftehøjde 1.930 mm

Løfte-/sænketid ~ 30 sek.

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 COMBI CHECK-IN 

VAS 782 019

Elektro-hydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, 
kørebaner og frihjulsløfter med bæreplader

- Vandtæt stålkassette (efter WHG)

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop; inkl. LED-belysningssæt

- Lav opkørselvinkel (<8°), perfekt til sportsvogne

- Stabile bæreplader, justerbare i længderetningen

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K21500VAS

Løftekapacitet 3.500 kg.

Min. højde 95 mm

Løftehøjde 1.965 mm

Løfte-/sænketid ~ 30 sek.
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AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 SAAV 135 VAN COMBI

VAS 5249

Elektro-hydraulisk 2x2-stemplet løfter, 3,5 t kapacitet, 
med kørebaner og frihjulsløfter med bæreplader

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

- Dobbelt-teleskopiske arme, sideforskydelige

- Indvendig armlåsning

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K20885VAS

Løftekapacitet 3.500 kg.

Min. højde 150 mm

Løftehøjde 2.135 mm

Løfte-/sænketid ~ 35 sek.

AUTOPSTENHOJ PROFILIFT 2.40 F460

VAS 5248

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 4 tons kapacitet, 
med kørebaner

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Miljøvenligt hydraulikvæske

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

- Frihjulsløfter med længdeforskydeligt udtræk

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K20901VAS

Løftekapacitet 4.000 kg.

Min. højde 150 mm

Løftehøjde 2.110 mm

Løfte-/sænketid ~ 30 sek.
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AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 4.55 COMBI

VAS 782 027

Elektro-hydraulisk 2x4-stemplet løfter, 5,5 tons kapacitet, 
med kørebaner og frihjulsløfter med arme 

- Vandtæt stålkassette (efter WHG)

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyrings- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor for vægmontage

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling (alle 4 cylindre i drift)

- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

- Dobbelt-teleskopiske arme, forskydelige på tværs

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K21509VAS

Løftekapacitet 5.500 kg.

Min. højde 165 mm

Løftehøjde 2.040 - 2.070 mm

Løfte-/sænketid ~ 38 sek.

AUTOPSTENHOJ SHARKLIFT 4.55 F 550

VAS 783 011

Elektro-hydraulisk 4-stemplet løfter, 6,5 tons kapacitet, 
med kørebaner

-  Vandtæt stålkassette

- 2 separate hydraulikenheder

- Hårdforkromet cylindre

- Elektronisk ligestyringssystem mellem hydraulikenhederne og 
   forprogrammeret højdestop

- Fleksibelt ligestyrings- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

- Kørebaner med tolerancer på kun max ± 0,5 mm i længde- og tværretning

- Med to udsparinger for og bag, samt afstandstykker i hele længden, 
  der er fikseret med stålkanter i siderne

SPECIFIKATIONER

Varenr. K21113VAS

Løftekapacitet 5.500 kg.

Min. højde 195 mm

Løftehøjde 2.060 mm

Løfte-/sænketid ~ 30 sek.
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AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.65 F 550

VAS 782 031

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 6,5 t kapacitet, 
med kørebaner

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Miljøvenligt hydraulikvæske

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling

- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

SPECIFIKATIONER

Varenr. K21507VAS

Løftekapacitet 6.500 kg.

Min. højde 180 mm

Løftehøjde 2.045 mm

Løfte-/sænketid ~ 45 sek.

AUTOPSTENHOJ SHARKLIFT 4.65 F 480/550

VAS 783 007

Elektro-hydraulisk 4-stemplet løfter, 6,5 tons kapacitet, 
med kørebaner

-  Vandtæt stålkassette

- 2 separate hydraulikenheder

- Hårdforkromet cylindre

- Elektronisk ligestyringssystem mellem hydraulikenhederne og 
   forprogrammeret højdestop

- Fleksibelt ligestyrings- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- 1 sæt kørebaner med opkørselsramper og stop

- Kørebaner med tolerancer på kun max ± 0,5 mm i længde- og tværretning

- Med to udsparinger for og bag, samt afstandstykker i hele længden, 
  der er fikseret med stålkanter i siderne

SPECIFIKATIONER

Varenr. K21072VAS

Løftekapacitet 6.500 kg.

Min. højde 195 mm

Løftehøjde 2.060 mm

Løfte-/sænketid ~ 35 sek.
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AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 SAAV 135 VAN

VAS 782 005

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, 
superstruktur med forskydelige arme

- Vandtæt stålkassette 

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyrings- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor 

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Dobbelt-teleskopiske arme

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K20780VAS

Løftekapacitet 3.500 kg.

Min. højde 95 - 135 mm

Løftehøjde 2.020 - 2.085 mm

Løfte-/sænketid ~ 30 sek.

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.30 SAV 230

VAS 5247

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, 
superstruktur med arme

- Vandtæt stålkassette 

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyrings- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor 

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Dobbelt-teleskopiske arme

- Enkelt-teleskopiske arme

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K20849VAS

Løftekapacitet 3.000 kg.

Min. højde 125 - 175 mm

Løftehøjde 2.075 - 2.125 mm

Løfte-/sænketid ~ 30 sek.
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AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 SAA 230 SPORT

VAS 782 003

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, 
superstruktur med arme

- Vandtæt stålkassette 

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyrings- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor 

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Dobbelt-teleskopiske arme

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K21101VAS

Løftekapacitet 3.500 kg.

Min. højde sport 70 - 95 mm

Løftehøjde Saa 230 / Saa 260 2.020-2.085 mm / 1.970 - 2.035 mm

Løfte-/sænketid ~ 30 sek.

AUTOPSTENHOJ MASTERLIFT 2.35 PV 160-220 XY

VAS 5246

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 3,5 tons kapacitet, 
superstruktur med løfteblade

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Miljøvenligt hydraulikvæske

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- 2 bæreplader i forskellige længder

- Gummibeklædte, skridsikre puder

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K20830VAS

Løftekapacitet 3.500 kg.

Overkørselshøjde 65 mm

Løftehøjde 2.015 mm + gummikonsoller

Løfte-/sænketid ~ 30 sek.
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AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 SAA 230

VAS 782 035

SPECIFIKATIONER

Varenr. K20797VAS

Løftekapacitet 5.500 kg.

Min. højde 135 - 195 mm

Løftehøjde 1.995 - 2.055 mm

Løfte-/sænketid ~ 45 sek.

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 5,5 tons kapacitet, 
superstruktur med arme

- Vandtæt stålkassette 

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyrings- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor 

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling

- Dobbelt-teleskopiske arme

- Lav minimumshøjde

LØFTERE

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 SAA 265

VAS 782 037

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 5,5 tons kapacitet, 
med superstruktur med arme

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling

- Dobbelt-teleskopiske arme

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K20796VAS

Løftekapacitet 5.500 kg.

Min. højde 135 - 195 mm

Løftehøjde 1.995 - 2.055 mm

Løfte-/sænketid ~ 45 sek.
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AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.55 SAAV 145 JUMBO

VAS 782 025

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 5,5 t kapacitet, 
med superstruktur med arme

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling

- Dobbelt-teleskopiske arme, forskydelige på tværs

- Indvendigt armlåsningssystem

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. K20773VAS

Løftekapacitet 5.500 kg.

Min. højde 135 - 195 mm

Løftehøjde 2.000-2.060 mm

Løfte-/sænketid ~ 45 sek.

AUTOPSTENHOJ BIGLIFT 2.65 SAAA 145 / 230 / 265

VAS 6424 (SAAA 145)

VAS 6424 BS (SAAA 230)

VAS 782 015 (SAAA 265)

Elektro-hydraulisk 2-stemplet løfter, 6,5 t kapacitet, 
med superstruktur med arme

- Vandtæt stålkassette

- Hårdforkromet cylinder

- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem

- Rustfri føringer

- Hydraulikpumpe med neddykket motor

- Pneumatisk nødsænkning

- Programmerbar trykknapstyring

- Fantastisk stabilitet, selv med ugunstig vægtfordeling

- Triple-teleskopiske arme

- Hjulleje til inderste arme

- Lav minimumshøjde

SPECIFIKATIONER

Varenr. (Vas 6424 / VAS 6424 BS / VAS 782015) K20265VAS / K20266VAS / K20783VAS

Løftekapacitet 6.500 kg.

Min. højde 145 - 205 mm

Løftehøjde 2.000 - 2.060 mm

Løfte-/sænketid ~ 45 sek.
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AUTOPSTENHOJ MAGIX 35 DS

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3.5 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem -> ingen trykluft!

- Styrepult med integreret pumpeanlæg og alarmsignal

- Elektronisk ligestyring

- Nødsænkeventil

- Stabil saksekonstruktion

- Ingen mekanisk forbindelse mellem sakseenhederne

- Optimal adgang til køretøjet

- Lav minimumshøjde

- Galvaniseret bundramme

 

SPECIFIKATIONER

Varenr. galv. bundramme/fuld galv. 002583

Løftekapacitet 3.500 kg.

Min. højde 100 mm

Løftehøjde gulvmont. / nedbygget 2.000 mm / 1.900 mm + gummikonsoller

Løfte-/sænketid ~ 40 / 38 sek.

AUTOPSTENHOJ TESTMASTER RT40

Rulle bremseprøvestand til check-in, reparation 
og vedligeholdelse, testudstyr, afprøvning

- Galvaniseret, lukket rullesæt

- 205 mm ruller med svejst profiloverflade

- Elektronisk målesystem DMS

- 50 mm føleruller i rustfrit stål

- Alle rullesæt er forberedt til eftermontering af vejeanordning

- Modulsystem -  alle rullesæt kan udbygges til test lanes

- Kompakt elektrisk / kontrolboks, forberedt til opgradering (IP65)

- Udstyret med afkørselssystem

- Opstartsovervågning, frakobling og slukning efter afslutning af bremsetest

- Som tilbehør tilbydes stort let læseligt analogt display eller PC- tilkoblingssæt 
   med software

SPECIFIKATIONER

Varenr. RT40

Testbredde 800 - 2200 mm

Overkørselstryk 4 tons

Bremsekraft 4,5 kN

Testhastighed 5 km/t
OPFYLDER VAG 
TEKNISKE KRAV

VAS 791 031



Din sikkerhed!
Når du køber værkstedsudstyr af STENHØJ DK, holder 
vi kontakten i mange år fremover. Vi sørger nemlig for at 
dit udstyr bliver ved med at fungere upåklageligt, så du 
undgår nedbrud og utilsigtet stilstand på dit værksted.

Danmarks største servicekorps
Vi har det største korps af serviceteknikere i Danmark! 
Mere end 40 teknikere og specialister kører hver dag på 
de danske veje. Dette gør at vi altid har en servicetekniker 
i nærheden af dit værksted, der hurtigt kan afhjælpe 
eventuelle problemer.

Fagfolk skal der til!
Service og vedligehold udført af fagfolk betyder både 
sikkerhed på værkstedet og god økonomi.
Vores montører har med stor erfaring og indgående 
produktkendskab de allerbedste forudsætninger for at 
kunne udføre service og reparationer.

Vi holder styr på alle dine service-behov
Vi udfører service på ALLE typer værkstedsudstyr 
- ikke kun på dine løftere. Med vores online serviceportal 
er du altid sikret et godt overblik over dine aftaler og aktuel 
status på dit værkstedsudstyr – og du slipper for at holde 
styr på papirarbejdet. Er du ansvarlig for flere lokationer, 
kan du med fordel styre disse via serviceportalen og derved 
have et samlet overblik over hele firmaet.

SERVICE OG VEDLIGEHOLD 
SKAL VÆRE LET

DANMARKS STØRSTE SERVICEKORPS

GØR DET DU ER GOD TIL  
– DET GØR VI!

Vil du hellere bruge tiden på at drive dit 
værksted i stedet for at tænke på service?
Så få et ”full-service” koncept, hvor vi både 
foretager lovpligtige eftersyn, egenkontrol 
samt almindelige vedligeholdelsesopgaver 
på værkstedsudstyr. 

Så kan du læne dig tilbage og gøre det 
DU er god til.

Vi 
servicerer 

ALLE TYPER 
VÆRKSTEDS-

UDSTYR
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Køletørreren fjerner fugt og kondens fra luften.
KØLETØRRE

En vandudskiller registrerer vandniveauet i tanken, 
og tømmer vandet ud. Den fås med sensor eller 
timestyret.

VANDUDSKILLER

Der findes en lang række forskellige filtre til at 
sørge for den ønskede luftkvalitet og beskytte 
værktøjet.

FILTER

Cyklonen er placeret før køletørreren og fjerner
 kondensat fra trykluftsystemet.

CYKLON

Vi tilyder også bl.a. tank, køletørrer og kompressor 
enhed som løse enheder til din kompressor.

LØSE ENHEDER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt Varenr. Motor
Kw

Tank
liter

Effektiv 
ydelse m3

Max. 
tryk

Vægt Dimensioner i mm 
(L x B x H)

Max. 
lydniveau

AP07A 079641 7,5 270 1,30 10 bar 336 kg. 1541 x 695 x 1577 63 dB

AP11A 079644 11,0 270 1,82 10 bar 350 kg. 1541 x 695 x 1577 64 dB

AP15A 079647 15,0 500 2,70 10 bar 545 kg. 1883 x 815 x 1577 67 dB

AP18A 079650 18,5 500 3,25 10 bar 615 kg. 1883 x 867 x 1825 71 dB

AP22A 079653 22,0 500 3,65 10 bar 620 kg. 1883 x 867 x 1825 71 dB

FREKVENSSTYRET

SR07-AP-A 079851 7,5 270 0,44 - 1,26 10 bar 353 kg. 1541 x 695 x 1577 63 dB

SR11-AP-A 079852 11,0 270 0,64 - 1,81 10 bar 362 kg. 1541 x 695 x 1577 64 dB

SR15-AP-A 079853 15,0 500 0,86 - 2,60 10 bar 575 kg. 1883 x 815 x 1826 67 dB

SR18-AP-A 079854 18,5 500 1,33 - 3,05 10 bar 630 kg. 1883 x 867 x 1825 68 dB

SR22-AP-A 079855 22,0 500 1,04 - 3,54 10 bar 639 kg. 1883 x 867 x 1825 69 dB

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 frekvens-
styret kompressor være en god idé.  Frekvensstyringen gør, at kompressoren auto-
matisk øger og sænker hastigheden for at tilpasse luftforsyningen til det varierende 
luftforbrug. 

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

Nedenstående skruekompressor er med fuldt integreret kompressorkammer, inkl. 
tank og køletørre.

Den nye udformning på det ekstremt effektive kompressorkammer, som arbejder ved 
lave rotationshastigheder, medfører lavere energiomkostninger. Det innovative inte-
grerede design med olieudskillelse, oliefilter og termostatisk omledningsventil mind-
sker antallet af udvendige slanger og komponenter og giver en højere driftssikkerhed.

BYG DIN EGEN KOMPRESSOR 
Nedenstående oversigt består af skruekompressorer inkl. beholder og køletørre.
Du kan skræddersy dit trykluft-setup præcis som du ønsker det. Du kan også få
både tank, kompressor og køletørre som løse enheder.

* 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 BLÅ SERIE SKRUEKOMPRESSORER

10 ÅRS
GARANTI*



SKRUEKOMPRESSOR

Køletørreren fjerner fugt og kondens fra luften.
KØLETØRRE

TILBEHØR TIL DIN KOMPRESSOR

En vandudskiller registrerer vandniveauet i tanken, 
og tømmer vandet ud. Den fås med sensor eller 
timestyret.

VANDUDSKILLER

Der findes en lang række forskellige filtre til at 
sørge for den ønskede luftkvalitet og beskytte 
værktøjet.

FILTER

Cyklonen er placeret før køletørreren og fjerner
 kondensat fra trykluftsystemet.

CYKLON

Vi tilbyder også bl.a. tank, køletørrer og kompres-
sorenhed som løse enheder til din kompressor.

LØSE ENHEDER
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt Varenr. Motor Tank Effektiv ydelse Max. tryk Vægt
Dimensioner i mm 

(L x B x H)

KA11A 010140 4,0 kW 90 L 500 L/min 10 bar 200 kg. 1190 x 450 x 900

KA11A 010037  4,0 kW 280 L 500 L/min 10 bar 240 kg. 1560 x 600 x 1120

KA11A 010032  4,0 kW 500 L 500 L/min 10 bar 343 kg. 1890 x 600 x 1230

KA112A 010055 5,5 kW 500 L 630 L/min 15 bar 387 kg. 1890 x 600 x 1310

KA112B 010056 7,5 kW 500 L 796 L/min 15 bar 387 kg. 1890 x 600 x 1310

KA112C 010057 5,5 kW 500 L 720 L/min 10 bar 387 kg. 1890 x 600 x 1310

KA112F 010058 7,5 kW 500 L 870 l/min 10 bar 387 kg. 1890 x 600 x 1310

KA13B 010049 3 kW 280 L 380 L/min 10 bar 250 kg. 1560 x 530 x 1120

KA13C 010048 4,0 kW 270 L 450 L/min 15 bar 250 kg. 1560 x 530 x 1120 

KA13C 010044 4,0 kW 500 L 450 L/min 15 bar 348 kg. 1850 x 600 x 1230 

En stempelkompressor fungerer rigtig godt ved et varieret behov for 
trykluft. 

Derfor er det også den type kompressor man oftest ser på et værksted. 

Som tommelfingerregel siger man, at en stempelkompressor kører bedst 
når den er i gang 40 - 60% af tiden. 

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. 

STENHØJ BLÅ SERIE STEMPELKOMPRESSORER

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

DANMARKS MEST ERFARNE 
KOMPRESSORTEAM

Hos STENHØJ DK har vi Danmarks største servicekorps fordelt 
over hele landet. 

Vores kompressor-serviceteam står klar med deres mange-
årige ekspertise til både at rådgive, servicere og reparere alle 
former og størrelser af kompressorer. 

STEMPELKOMPRESSOR

DANMARKS MEST ERFARNE 
KOMPRESSORTEAM

Hos STENHØJ DK har vi Danmarks største servicekorps fordelt 
over hele landet. 

Vores kompressor-serviceteam står klar med deres mange-
årige ekspertise til både at rådgive, servicere og reparere alle 
former og størrelser af kompressorer. 

SERVICE PÅ ALLE MÆRKER
Vi servicerer alle typer og mærker indenfor kompressorer 
og vi er lagerførende med reservedele hertil.

Vi 
servicerer 

ALLE 
MÆRKER



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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALG

SERVICE

KONTAKT

VELKOMMEN TIL

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

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

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

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

SERVICE 

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

SERVICE VAGTTELEFON
Har du et akut problem udenfor almindelig 
åbningstid, kan du nå os på vagttelefonen.

Tlf.: +45 26 34 12 65 

HOVEDKONTOR
Barrit Langgade 190
7150 Barrit

SJÆLLAND
Solvang 40
3450 Allerød

Find mere information og inspiration på
www.stenhoj.dk

Følg os på
facebook og Linkedin


