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TESTUTRUSTNING 

FastLign® är det första beröringsfria däckspårnings-
systemet som kontrollerar ett fordons inställnings-
status omedelbart och mäter alla fyra hjulen med 
laserteknik med orubblig noggrannhet. 
 
Det unika FastLign®-systemet använder avancerad 
laserteknik och optisk teknik för att på ett par se-
kunder skapa en högupplöst profil för fordonets hjul, 
utan att ens röra vid dem. Det kontrollerar inställ-
ningarna genom att analysera enskilda däcks färd-
riktning och relation till de övriga tre. 
 
Systemet gör att servicetekniker kan kontrollera hju-
linställningen och ge resultaten till kunderna på ett 
par sekunder. Resultaten kan laddas ned och skrivas 
ut direkt och är tillgängliga online i realtid. FastLign® 
är tillgänglig som ett Equipment as a Service-paket 
(EaaS), inklusive uppdateringar av programvaran, 
support och hanteringsrapporter i realtid. 

 

Art. BL1010500-001-01 

Enkel rengöring vid behov. 

Endast 85mm hög! 

Finns även för  
nedsänkt montage. 

BodyGuards höghastighetskameror tar automa-
tiskt bilder av fordonet från olika vinklar när de 
körs in i verkstaden eller genom servicelinjer. 
Registreringsskylts detektion, igenkänningstag-
gar och arkiverar bilderna. 

Vid behov, gå bara till BODYGUARD’s  webbase-
rade bildvisare, ange registreringsnumret och 
högupplösta bilder på fordonet visas från alla 
vinklar när den ankommer verkstaden för verifi-
ering. 
Speciellt designade kameror med rep- och 
buckeldetektering avslöjar bucklor och repor 
som lätt missas vid stora fordonsflöden per dag. 

Systemet finns som tillvalskomponent till Fast-
Lign däckspårningssystem. 
 
Art. BL1010500-001-01 

Fördelar med CCL mätning: 
• Topp precision: 18 mätlinjer med en bredd på 1,8mm var ger en yt-
mätning baserad på däckets maximala kontaktyta. I jämförelse: Laser-
projektering använder linjer med 1mm bredd. 
• Hög upplösning: Mäter med upp till 2500 pixlar. 
• 100 kort per sekund 
• Flimmer fri: Till skillnad från lasermätning motverkar LED projektion 
allt flimmer – utan glapp i mönsterdjupsmätningen 
• I jämförelse med lasersystem använder CCL mätningen i praktiken 
inga rörliga delar. Easy Tread har således hög tålighet mot damm, vib-
rationer, fukt eller temperaturskillnader. 

Mönsterdjupscanner för fast installation 
Easy Tread optiskt diagnossystem: Högprecisions mätning via  

CCL-teknologi.  

Beissbarth EASY TREAD mäter mönsterdjup på däcken snabbt och kor-
rekt. Värdena kan läsas av på dator eller läsplatta och sparas lokalt. 
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Hjulinställning 

TOUCHLESS Hjulinställningsutrustning 
 
Snabbare än så här blir det inte!! 
 
Touchless (= kontaktfri). Behöver ingen tidskrävande 
montering av hjulfästen mäthuvuden/tavlor. Ingen risk 
för skador på fälgar eller mätfel. 
Touchless Smart Test – Tidsbesparande hjulinställning, 
uppmätning på några sekunder—kör in—mät—färdigt! 
Tack vare samtidig mätning av alla 4 hjulen är Touchless 
snabbare och mer exakt än system med flerstegs 
uppmätning. 
 
Art. BE1690900000 

Q.LIGN Hjulinställningsutrustning 
 
Kompakt webbaserad teknologi ersätter PC kabinett 
och ger mer plats i verkstaden. 
Stream-to-X: Direkt visning av programvaran på 
vilken TV, PC, laptop eller smartphone som helst.  
Helt kabelfri tack vare hög prestanda Li-Ion batterier. 
Mätvärdena är alltid synliga under bilen tack vare 
OLED skärmar på mäthuvudena. 
Ny optimerad skevhetskompenserings procedur för 
högre produktivitet. 3D-kamera teknologi försäkrar 
hög precisions mätvärden och live justeringar.  
Mätning av alla förekommande fordonsparametrar, 
inklusive fordons dimensioner för snabb identifiering 
av ramskevhet. 
Byt måltavlor på några sekunder med QR kod utan 
tidsödande kalibrering. Mätning mot alla tavlor i alla 
hjulpositioner för att spara tid och eliminera alla an-
vändarfel. 
Aktivt referenssystem: vårt framgångsrika recept för 
rak styrning. 
Q.Grip hjulklämmor monterade på några sekunder 
utan fälgkontakt. 
 
Art. BE1690200001  
 
 
Magnetiska hjulfästen som tillval. 
 
Art. BE1690701051 



Hjulvinkeldiagnos  
HPA C200 
Instegsmodell med Radio/
CMOS-teknik 
Helt trådlös med radioteknik 
och integrerade batterier som 
laddas via kabel när mäthu-
vudena hänger på kabinettet.  
 
Art. HPC200 

89 900.- 

NY HJULINSTÄLLNING? KABELFRITT? SJÄLVKLART!!! 

Hjulvinkeldiagnos  
HPA C500 
Kabelfri med Radio/CCD 
teknik. Enkoderstyrd skev-
hetskompensering.  
8-sensorer, inbyggda libell-
ler, kraftfull svenskinstalle-
rad PC.  
 
Art.  HPC500 

139 900.- 
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Hjulvinkeldiagnos HPA C880  
HPA C880 är en snabb enkel 3D hjulinstäl-
lare med 2st digital kameror som ”mäter” 
mot de 4st tavlorna som sätts på hjulen.  
PC dator med Svensk Windows 7 OS.  
Hjulinställningen utförs enkelt och snabbt. 
Skevhetskompenseringen görs rullande på 
lyften. 4 st hjulfästen 11” - 21” (25” med 
adaptrar). Motordriven höjdjustering som 
standard. 
 
Art. HPC880  
 
Kan även kompletteras med hjulunderrede. 
 
Art. HP8-34900046 

117 900.- 

7 250.- 

Hjulvinkeldiagnos  
HPA C880 INEXT 
Samma egenskaper som C880 
men med automatisk höjdju-
stering av kamerabommen och 
mindre mättavlor. 
 
Art. HPC880 INEXT 

 - är  ett universal-system för att diagnostisera och kalibrera ADAS-system för de flesta bilfabrikat.  
Det är snabb-jobbat, enkelt och precist. 
Anpassat system för HPA/FAIPs hjulinställare med CCD-teknik, så som C200 & C500 (tillverkade 
fr.o.m. 01.2016). All data behandlas ”trådlöst” så systemet är helt kabelfritt. 
 
Täcker idag in följande fabrikat: 

 
Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Infinity, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, 
Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen och 
Volvo 
 

            Kontakta oss för mer information! 

132 600.- 



48 900.- 

26 400.- 

Balanseringsmaskin 
B225 EVO 
Autom. inställning av di-
stans och fälgdiameter.  
Med TWIN-LIGHT. 
Skyddshuv och sidostöd 
ingår. 
 
Art. FAB225/EVO 
 
OBS! 
Kan även beställas med 
SONAR. 

Balanseringsmaskin 
B335C   
pneumat. hjullås 
22” LCD bildskärm, auto-
matisk start/stop, auto-
matisk broms, TwinLight 
& skyddshuv. 
 
Art. FAB335CEVO 
 
 

Balanseringsmaskin B325 C  
med pneumat. hjullås 
22” LCD bildskärm, Autom. in-
ställning av distans och fälg-
diam. Positionsbroms, TWIN-
LIGHT, skyddshuv och sidostöd 
ingår. 
 
Art. FAB325C/EVO 
 
OBS! 
Kan även beställas utan TWIN-
LIGHT och med SONAR. 

53 800.- 

Monteringsmaskin 
M422 2V  
Automatisk däckomläggare från 
välkända HPA/FAIP.  
22" monteringsbord. 2-hastigheter 
framåt och en bakåt.  
  

Art. FAM4222V  

28 900.- 

Monteringsmaskin  
M424 2V   
Automatisk däckomläggare från 
välkända HPA/FAIP.  
24" monteringsbord. 2-hastigheter 
framåt och en bakåt.  
 

Art. FAM4242V 

36 900.- 

DÄCKMASKINER 

Monteringsmaskin 
M928 Royal 
Tar hjul från 12-28”, med 
hjullyft. Pneumatisk clinch-
press-arm PH28, 2 hast. in-
verter motor. Dubbla clinch-
lossarhjul.  
Integrerad luftchock finns 
som tillval.  

 

Art. FAM928ROYAL 

 89 900.- 

Monteringshjälparm 
Ally 85 
För stora hjul och  
”run-on flat” 
Passar M424 serien. 
 
Art. FAALLY85 

18 500.- 
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Monteringsmaskin 
M1032GOLD-PL 
”Top of the line” 13-32”, 
med hjullyft. Hydraulisk 
clinchpress-arm, 2 hast. in-
verter motor. Dubbla clinch-
lossarhjul.  
 
 

Art. FAM1032 GOLD-PL 
 

 169 900.- 

Monteringshjälparm 
Ally 30  
För stora hjul  
Passar M422/424 serien. 
 
Art. FAALLY30 

11 900.- 

60 400.- 

TOUCHLESS 
Balanseringsmaskin 
B345C EVO  
med elektriskt hjullås 
 
Touchscreen & 
Touchless med en 
22” LCD bildskärm, 
automatisk start/stop, 
automatisk broms, 
TwinLight & skyddshuv. 
 
Art. FAB345CEVO 
SONAR finns som tillval. 



Monteringsmaskin MS 900WDK 
Klarar hjul från 12-30” med max fälg-
bredd 16”. 
Centrumlåsning och laser minimerar 
risken att skada fälgen. Hjullyft ingår 
samt dubbla klinchrullar.  
400V 3-fas. 
 
Art. BE1694201046  

83 200.-  

Monteringsmaskin  
MS 670 S V8 WDK 
Automatisk däckomläggare 
med hjälparm. 
Centrumlåsning och inte-
grerad hjullyft. 
Klarar fälgar 13” - 30”, 
2 hastigheter 7—15rpm. 
Ergo Control klinchlossare. 
               
Art. BE1694201280 

DÄCKMASKINER 
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174 900.- 

Monteringsmaskin 
MS800 
Klarar hjul från 13-32” 
med max fälgbredd 16”. 
Ultimat däckskydd med 
det patenterade Safe-
Mount-verktyget och 
centrumlåsning minime-
rar risken att skada fäl-
gen. Hjullyft ingår.  
230V 1-fas. 
 
Art. BE1694201466  

117 600.- 

36 600.-  

Balanseringsmaskin 
MT 826DT 
Man./Autom. inställning av distans och fälg-
diameter. 19” TFT-skärm, Skyddshuv och 
sidostöd ingår. Max hjulvikt 65kg 
 
Art. BE1694201053  

Balanseringsmaskin 
MT Zero 8 
Autom. inställning av di-
stans och fälgdiameter och  
”Run-out” kompensation. 
Pneum. fälglås, 22” Toutch
-skärm, Skyddshuv.  
 
Art. BE1694201053  

113 900.-  

Balanseringsmaskin 
MT 857 L 
Autom. inställning av distans och fälg-
diameter. 19” TFT-skärm, skyddshuv. 
Med linjelaser och belysning av hjulet. 
Max hjulvikt 70kg 
 
Art. BE1694201406 

Monteringsmaskin  
MS 630 S V1 
Automatisk däckom-
läggare med hjälparm. 
24” monteringsbord. 
Klarar fälgar 10” - 28”, 
2 hastigh. med mjuk-
start. 
               
Art. BE1694201280 

45 300.- 

46 900.-  



Hjultvätt MAGIC 
Med högtryck. Ställbara tvättider.  
Tvättar båda sidorna av hjulet.  
2st slamtankar. Kempump för brukslösning. 
Ingående vatten max. 40˚C. 
Kan beställas med pump för max 80˚C mot 
tillägg. 
  
Art. 30-34703 79 900.- 

ÖVRIG HJULUTRUSTNING 
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15 900.- 

Hjullyft batteridrift 
En smidig hjullyft som 
drivs av ett laddnings-
bart 24v batteripack. 
Rullas lätt fram till bilen 
för att lyfta upp däck 
som väger max 60kg 
Lyfthöjd max 1200mm 
 
 
Art. 30-3473N 

Hjultvätt  
HPA W850 är en modern och effektiv hjultvätt som 
lev. med värmare samt i rostfritt utförande.  
6 olika tvättider.  
Recirkulationstank på 290 liter. 
Granulat ingår. 
 
Art. HP-W850-T 82 900.- 

Hjultvätt  TECNOlUX Magic 4W 
 
Magic är en automatisk och effektiv 
hjultvätt med högtrycksspolning. An-
sluts direkt till färskvatten kran. Spill-
vattnet leds genom slamtankarna till 
brunn med oljeavskiljare. Levereras 
med 2st hjulvagnar med plats för 2 hjul 
vardera. 2 olika tvättprogram. Dessu-
tom har den ett tvättprogram som ren-
gör maskinens insida. Dubbla kempum-
par för optimalt resultat. 
 
Art. 30-3480 

Begär offert! 

Hjullyft pneum. drift 
En smidig hjullyft som 
drivs med tryckluft. 
Rullas lätt fram till bi-
len för att lyfta upp 
däck som väger max 
60kg 
Lyfthöjd max 1400mm 
 
Art. GL-200.100.000 

 
 
 

Galge med balansblock 
finns som tillbehör. 
 
Art. GL-200.110.000 

20 800.- 



SAXLYFTAR /  KASSETTLYFT 
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Låglyft HPA SUPERLIFT 
Elektrohydraulisk med mekaniska spärrar, 
max belastning 3,2 ton.  
 
Minhöjd    115 mm 
Maxhöjd  1000 mm 
 
Art. HP32-1XCB 25 500.- 

Saxlyft iLIFT 3,6/Z 
Mycket låg saxlyft 110 mm med hög lyfthöjd 
2000 mm, helt utan elektronik i saxbenen. 
Varmförzinkad bottenram och plattformar är 
standard.  
 
Minhöjd   110 mm 
Maxhöjd 2000 mm 
 
Art. HP-iLIFT3.6/Z    

580.-/st 

iRAMP är ett utmärkt hjälpmedel till låga 
bilar. iRAMP är 1000x500mm och 30mm 
eller 50mm hög. Säljs styckvis. 

Art. 850-GG.D1000.H30  

Art. 850-GG.D1000.H50 

Herrmann UNILIFT 2.35 
Kassettlyft för max. 3,5 ton. Endast 60mm 
som lägsta höjd. Max. arbetshöjd är 1.920mm. 
Justerbara lyftplattor både i längs– och sidled. 
Varmförzinkade kassetter, finns i flera mo-
deller. 
 
Kontakta oss för mer information! 

Belysningssats för saxlyftar. 
Komplett sats med 4 LED pro-
filer och monteringsmaterial. 
 
Art. FLILIGHT 3 900.- 

Lyftvagn max. 1000kg 
 passar utmärkt att använda 
vid demontering/montering av 
batteripaket på El– och hy-
bridbilar, växellådsbyten, mo-
tordelar mm  
Rekommenderas av PSA. 
 
Art. GAL-SBSP-1000 

36 500.- 

53 900.- 

995.-/st 



2-pelarlyft     
Hydraulisk, 4 ton  
En fundamentsfri helhyd-
raulisk lyft från HPA.  
En cylinder i varje pelare, 
”master-slave” system.  
80 mm lägsta padhöjd, 
max höjd 1900 mm.  
UPP och NED knappar är 
standard samt huvud-
strömbrytare.  
 
Art. HPP2C240NHTS-V     
Höjd: 4470mm 

- ABSOLUT KVALITÉ - 

2-Pelarlyft  OMCN 
199R/RX 
Elektromekanisk utan 
fundament 5,5 ton. 
Max lyfthöjd 1910mm 
2800mm bred mellan 
pelarna. Kan beställas 
som elektrohydraulisk, 
art.nr: OM199WRX 
 
Art. OM199R 

104 900.- 
 
Art. OM199RX/WRX 

122 900.- 

VINKLADE PELARE PÅ OMCN, DET GÅR ATT ÖPPNA DÖRRARNA!!! 

52 700.- 

2-Pelarlyft OMCN 199GAMMA 
utan fundament 3,5 ton 
 
Art. OM199GAMMA  46 500.- 

2.650mm 

2-Pelarlyft OMCN 199G 
utan fundament 3,2 ton 
Lyftmutter i PA6G+MOS2. 
5 års garanti på drivlinan. 
 

Art. OM199G   36 500.- 

2-Pelarlyft  
EcoLift 2,35 
Fundamentsfri 3,5 ton 
Lägsta padhöjd 95mm 
Manöverenhet med 
UPP/NED knappar 
samt separat huvud-
strömbrytare.  
Max lyfthöjd 1945mm 
 
Art. HE-TOP10504 

34 900.- 

199R 
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2-Pelarlyft  OMCN 
199YP 
Elektrohydraulisk utan fun-
dament 3,5 ton. 
Max lyfthöjd 2050mm 
2500mm bred mellan pe-
lare.  
Lyftens totalhöjd är 
4370mm 
 
Art. OM199YP 

 

58 900.- 

Lyftgafflar till 199RX/WRX 
Specialgafflar för att lyfta bilen på hjulen. 
Utmärkt vid t.ex. byten av batterier på  
el-bilar mm. 
 19 900.- 



Körbanelyft OMER KAR45 
4,5 ton, körbanelängd 5000mm 
Lyften har varmförzinkade fotplattor. 
Med glidplattor & lyftbord för max. 4000kg  
Finns även för nedfällt montage. 
 
Art. OR-KAR45CTLT 187 600.- 

4-pelarlyft OMCN 403/C 
5 tons 4-pelare med integrerade glidplattor bak 
och urtag för vridplattor fram. Lägsta höjd 210mm 
och körbanelängd 5.770mm. 
 
Art. OM403/C 
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Frihjulslyft NENAB 250 
Lufthydraulisk, max 2,5 ton, utan 
mekaniska spärrar, tystgående. En-
kel utskjutsarm. Exkl. gavlar. 
 

Art. NE-1-9000  33 600.- 

 
Monteringssats till ovan 

Art. OM-SLS5PKT  895.- 

120 700.- 

Körbanelyft OMER KAR80 
8 ton, körbanelängd: 6000mm. 
Lyften har släta körbanor och varm-
förzinkade fotplattor. 
Finns även för nedfällt montage. 
 
Art. OR-KAR80N 266 200.- 

278 400.- 

Körbanelyft OMER KAR55 
5,5 ton, körbanelängd: 5600mm  

Lyften har varmförzinkade  
fotplattor. Med glidplattor & förlängt 
lyftbord för PV/LLV max. 4000kg  
Finns även för nedfällt montage. 
 
Art. OR-KAR55CTLTS 

4-pelarlyft HPA P4C440W L CT 
En mycket låg helhydraulisk lyft med 
glidplattor bak och urtag för vridplattor 
fram.  Endast 180mm i lägsta höjd! Max 
lyfthöjd 1960 mm.  
 
Art. HPP4C440WLCT 73 900.- 

Lyftbockar 4x6,5ton 
Sats med 4st elektrohyd-
rauliska lyftbockar med 
handhydrauliskt lyft-
handtag. 
Justerbara gafflar. 
 
Art. OR-MCO65 

226 400.- 



Bromsprovare BM 3010 
för ovan golvmontage  
 

BM3010 Turbo standard. Analog  
bromsprovare med digital differens visare, 
3,5 tons rullset med 700mm stålrullar.  
Uppkörningsramper är tillval.  
 

Art. BM-CD112009       83 500.- 
 

Som tillval finns 4WD, PC program,  
IR fjärrkontroll, överkörbara luckor, 
uppkörningsramper mm.        

Bromsprovare BM 4010 
för nedsänkt montage  
 

BM4010 Turbo standard. Analog  
bromsprovare med digital differens visare, 
3,5 tons rullset med 600mm stålrullar. 
  

Art. BM-CD112021 69 900.- 
 

Som tillval finns 4WD, PC program,  
IR fjärrkontroll, överkörbara luckor, 
inbyggnadsram mm.         
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TESTUTRUSTNING 

Bromsprovare LV - BM 17200 
för nedsänkt montage  
 

BM17200 för max axelvikt 20.000kg med 
integrerad lastsimulator. Kan konfigureras i 
en mängd olika varianter. 
 
  
Art. BM-CD112021  



Brain Bee Combi 
Emissions-kontrollstation för 
diesel och bensinmotorer.  
4-gas och opacitetsmätare 
med varvräknare och temp 
mätare.  
Exklusive printer.  
 
Art. BB-COMBI 
 

59 900.- 

Brain Bee AGS-688 
4-gasmätare med printer. Stora LED-
displayer för lätt avläsning av värden. 
ISO 3930/OIML klass 0. 
 
Art. BB-AGS-688P 28 900.- 

INSTRUMENT / LADDARE 
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33 300.- 

Batteriladdare som är anpassad för dagens moderna bilar!  
Laddaren i kombination med den unika kabelvindan ger en oöverträffad flexibilitet  
eftersom vindan kan monteras både hängande i taket eller på väggen. 
EasyView 5 manöverpanel ingår. 
Laddaren är för 12v och på 100A, vindan har 8m ultra flexibel Twinflex kabel. 
 
Art. 1201-181003506 
 
 
Art. 1201-12402506  Som ovan men 50Ah laddare 
    och utan EasyWiev 5 

 19 900.- 



LADDARE FÖR EL-BILAR 
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Kompletta laddnings kit för el-bilar. 

Bär med dig din laddstation. Nu kan du ladda 
överallt där det finns ett uttag. Slipp oroa dig 
över räckvidd. 
Med JUICE BOOSTER 2 kan du alltid ladda 
med maximal hastighet oavsett kontakt. Den 
justeras automatiskt till rätt inställning direkt 
i adaptern. Du är helt säker med inbyggd 
säkerhet för både DC och AC. Ladda säkert 
och snabbt både hemma och ute på vägarna. 
 

Juice Booster 
220 Adapter 
32A adapter 
Väska 
 
Art. 1201-JB2E2 (Std-paket) 
 
 

13 900.- 

JUICE BOOSTER 

Bär med dig din laddstation. Nu kan du ladda 
överallt där det finns ett uttag. Slipp oroa dig 
över räckvidd. 
Med JUICE BOOSTER 2 kan du alltid ladda 
med maximal hastighet oavsett kontakt. Den 
justeras automatiskt till rätt inställning direkt 
i adaptern. Du är helt säker med inbyggd 
säkerhet för både DC och AC. Ladda säkert 
och snabbt både hemma och ute på vägarna. 
 

Juice Booster 2 
220 Adapter 
16A adapter 
32A adapter 
Typ 2 adapter för publik laddning 
Väggfäste med ögla för lås 
Väska 
 
Art. 1201-JBSCAN2 (Utökat paket) 

18 700.- 

Mobil laddstation 
Fast laddstation 

Publik laddstation 



SERVICEUTRUSTNING 

Verkstadstvätt 
Magido HP 25T med 
värme. 
Tankkapacitet 100 liter. 
Tvättemp. 0-45°C 
Lastvikt max 50kg 
3-fas anslutning. 
 
Art. CMHP25T 
 

  56 900.- 

Bränsletanktömmare 
 
Klarar bensin,  
diesel och E85.  
Kräver EJ brand säkrat  
ventilationssystem! 
 
Art. HO-013895201  

AGC-8250 
 
Datoriserad och automatisk 
oljerenare / oljebytare för 
automatväxellådor.  
220V/50Hz för enkel och pålit-
lig drift. Med printer och flaska 
för additiv.  
Inkl. standard adapter-kit. 
 
Art. BB-AGC-8250  

43 700.- 

24 600.- 

A80 är en bärbar 3.7 Kw induktions-
värmare. A80 är byggd för använd-
ning på fordonsverkstäder, installat-
ionsföretag, underhållsföretag, ser-
vicebilar och mekaniska verkstäder. 
3m slangpaket finns som tillval 
 
Art. AL-100080 

21 900.- 
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PERFECTA 20 PLUS 
bromsvätskebytare, elekt-
risk med sug. 
Mobil enhet för 20liters 
behållare. Passar alla typer 
av fordonsverkstäder. 
Std adapter E20 ingår. 
220v/50Hz 
 
Bromsvätska ingår inte. 
 
Art. GL-901.920.000 

  

13 500.- 

ADBLUE FLACO 200 BASIC 
Mobil fyllningsutrustning för 
AdBlue med 200 liters fat (ingår 
ej). Lev. med handtag ZV10.2A 
som har automatiskt överfyll-
ningsskydd. 12V batteridrift med 
inbyggd laddare för 230V. 
 
Art. FO-40603099 
 

           22 900.- 



50 200.- 

Skruvkompressor 
NEW SILVER 10hk, 10bar 
med inbyggd kyltork och 270 liters tank. 
Fri avgiven luftmängd vid 9bar är 860 l/
min. 
 
Art. FI-SKSD-10/300 

52 500.- 
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KOMPRESSORER 

Skruvkompressor 
NEW SILVER 7,5hk, 10bar 
med inbyggd kyltork och 270 liters tank. 
Fri avgiven luftmängd vid 9bar är 720 l/
min. 
 
Art. FI-SKSD-7,5/300 

A/C STATIONER 

Mobil AC-servicestation R134a 
BrainBee Air-Nex 9310 är automatisk, 
kompakt, mobil och robust.  
För R134a-gas. 
Behållarkapacitet 12 liter. 
 
Art. BB1010350473XX 

27 700.- 

Mobil AC-servicestation HFO1234yf 
BrainBee Air-Nex 9410 är automatisk, 
kompakt, mobil och robust.  
För 1234yf-gas. 
Behållarkapacitet 12 liter. 
 
Art. BB1010350476XX 

30 600.- 



Avgasslangupprullare 
Levereras med 7,5m överkörbar 
slang med Ø 100mm. Slangen  
klarar temperaturer upp till 200° C. 
Mekanisk upprullning med fjäder. 
Kan även beställas med inbyggt 
mekaniskt spjäll (GMRV). 
 
Art. WY-GMR-1007 
 
 
Art. WY-GMRV-1007 

AVGAS UTRUSTNING 

10 800.- 
Avgasmunstycke 
Med tång och spjäll samt 
uttag för co-probe. 
100mm anslutning och 
160mm öppning. 
 
Art. WY-GRNG-100 

2 260.- 
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14 100.- 

Avgasutsug med stor flexibilitet. Passar utmärkt till den  
moderna fordonsparken med dolda slutrör. Utsugsarmen  
är självbärande och stannar i vald position.  
Munstycket är TOUCH-LES vilket innebär att det placeras  
direkt bakom avgasröret helt utan kontakt mot bilen. 
 
Art. WY-GTL-160 
 
 Begär offert! 

Grenkoppling för 
dubbla avgasrör.  
Grenröret är tillverkat i 
förzinkat stål.  Slang 
AG: Svårantändlig, 
överkörbar, lämplig för 
fordonsavgaser.  Kom-
plett med slangklam-
mer.  1 m slang per 
gren. 
 
Finns med slangdim. 
75-100-125-160mm 
 
Art. 680-AGK-xx 

Pris från 2 690.- 

Avgasmunstycke med inv. lås. 
Utvecklat samt testat att passa de 
flesta bilar med inbyggda och dolda 
avgassystem. Ansl. 100mm. 
 
Art. 680-AIM-100 3 740.- 



MEDIAUTRUSTNING       

Oljeuppsamlare  
100 l  
Tömmes med 
tryck max 0,5bar 
 
Art. 684-39505 
 

6 490.- 

Oljedistributör 
18l pneumatisk 
Med 1,2m slang, 
digital mätpistol 
 
Art. 684-21077 
 

6 055.- 

Oljeuppsamlare  
100 l med sug 
Tömmes med 
tryck max 0,5bar 
 
Art. 684-39507 
 

8 400.- 

Oljepumps-kit för fat 
Bara att koppla in och köra. 
3:1 pump, 3m slang och pi-
stol med digitalt mätverk. 
 
Art. 684-28340 
 

Paket pris:  10 500.- 

Spilloljeuppsamlare 
med bärhandtag, 14 l 
 
Art. 684-21619 
 

418.- 

Hävstångspump   
Med teleskopsugrör och  
2” fatadapter. 0,33l/slag. 
Art. 684-21022 
 

795.- 

Elkabelvinda 
230V 3x1,5mm² 
10 meter 
Max. 2000W 
 
Art. 684-53631 

 3 240.-  2 560.- 

Slangrulle 
Luft/vatten 15m x 
8mm 
Med vridbart fäste 
 
Art. 684-46315 

Slangvinda ORS 
15m x 1/2” slang. 
Passar för olja och 
glykol. 
 
Art. 684-25235 
 
 

6 300.- 

Slangvinda CRO 
15m x 1/2” slang eller 15m x 3/8” 
För luft eller vatten. Max tryck 15bar. 
 
          3/8”        1/2” 
Art. 684-46225  684-46235 
 
 

 5 850.-     5 900.- 
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Slangvinda ORS med 
digital pistol 
15m x 1/2” slang och digital  
mätare. Passar för olja och  
glykol. 
 
Art. 684-25235PKT 
    

Paket pris:  9 650.- 



Verkstadslayout 

Vi kan hjälpa till med planeringen av er verkstad. Ett maximalt utnyttjande av 
lokalerna ger jämnare och bättre flöde i verksamheten vilket i sin tur gynnar 
led-tiderna positivt. Från en enkel skiss till en tydlig och funktionell 3D-ritning 
som ger en mycket överskådlig bild av hur det kan se ut i verkstaden. 
Kontakta oss så hjälper vi er!  
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Arbetsplatsinredning 

Kontakta oss för en offert,  
anpassad för just er verkstad. 



Kalibrering av moment- 
och vinkelnycklar 

Lidköpings Carpart AB, Råda Mossevägen 4, 531 59 Lidköping. 0510 30 16 00.    www.carpart.se 

Kalibrera momentnyckeln regelbundet 
En momentnyckel med fel värden kan få katastrofala följ-
der, vilket gör att den bör kalibreras med jämna intervall.  

Rekommendationen är 12 månader eller 5000 moment-
drag/klick beroende på användningsområde. 

Helautomatisk kalibrering av elektroniska och mekaniska momentnycklar.  
Vår senaste utrustning är en av två i Skandinavien som även klarar att  
kalibrera vinkelnycklar. 

• Snabb hantering 
• Kalibrering av de flesta märken och modeller upp 

till 1100Nm 
• Återförsäljare för Stahlwille 

Varför vinkelnyckel 
Vridmomentet (Nm) anger med vilken kraft en skruv dras 
åt. Vid de flesta monteringstillfällen är detta fullt tillräck-
ligt. Men i vissa fall krävs lite extra precision, därför an-
vänds vinkelnycklar. En vinkel blir alltid mer exakt än ett 
moment och påverkas inte av yttre faktorer såsom smuts 
eller grader i gängorna eller om ett bultförband är smort 
eller osmort. 

Skicka era momentnycklar till oss! 

Skicka förfrågan till: kalibrering@carpart.se. 
 
Vi erbjuder även kalibrering på plats hos kund för 
momentnycklar och annan verkstadsutrustning 
via våra kalibreringsbussar. 

Postadress: Porto: 

All information i denna folder är med reservation för ev. tryckfel och prisjusteringar utom vår kontroll. 


