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WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN:

Beste relatie,
 
Voor u ligt het magazine “Ons Werk” van OskampAmtech Equipment met een nieuw fris logo 
van de 2 sterke namen in 1.

In ons nieuwe magazine vindt u de bekende sterke merken zoals Hunter, AC Hydraulics, Texa
en Rotary maar wederom ook een aantal noviteiten. 
Zo hebben wij een nieuw banden(de-)montagemachine toegevoegd aan het assortiment, 
een mooi compact instapmodel met de kwaliteit die u van ons gewend bent. 
Ons assortiment hefbruggen is uitgebreid met een tweekoloms spindelbrug van het merk Rotary 
en uniek is: 5 jaar garantie op de gehele Rotary tweekolomshefbruggen lijn!
Tevens is het assortiment Texa uitgebreid met vernieuwde diagnoseproducten zoals de 
TXTs en de unieke Axone Nemo Tablet PC.   

Heeft u vragen of wilt u extra informatie, aarzel niet en neem contact met ons op. 
Onze ervaren binnen- en buitendienst staan u graag te woord en
kan u op locatie voorzien van een deskundig advies. 

Samen met onze technische dienst E-S-T verzorgen wij de uitlevering 
van een balanceermachine, hefbrug of uitlijncomputer tot het compleet 
begeleiden van een nieuwbouwproject. 

Ik nodig u van harte uit om een kijkje te nemen op onze website:
www.oskampamtech.nl, waar u nog uitgebreidere informatie 
kunt lezen over onze producten.  
 
Met vriendelijke groet,
Dennis van Vugt
salesmanager
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PROMAXX FORCE 1018

Automatische banden(de-)monteermachine.

opspancapaciteit (buiten) : 10 - 22 inch

opspancapaciteit (binnen) : 12 - 24 inch

max. wieldiameter : 43 inch - 1.100 mm

max. velgbreedte : 15 inch - 390 mm

werkdruk/aansluiting : 10 bar / 230 volt

Bruto verkoopprijs  : € 3.565,--

Artikelnummer : PROMAXXFORCE1018GRIJS

DEMONTEERMACHINES

-> netto€ 2.850,--

-> netto

€ 4.600,---> netto

PROMAXX FORCE 1020 PLUS

Automatische banden(de-)monteermachine.

opspancapaciteit (buiten) :  10 - 22 inch

opspancapaciteit (binnen) :  12 -  24 inch

max. wieldiameter :  43 inch - 1.100 mm

max. velgbreedte :  15 inch - 390 mm

werkdruk/aansluiting :  10 bar/ 230 volt

Bruto verkoopprijs  :  € 5.785,--

Artikelnummer : PROMAXXFORCE1020PLUSGRIJS

Tevens leverbaar in een versie met LeverLess-systeem.

+

BALANCE-LIFT-MAXX-BRAKE

PRO EQUIPMENT LIJN

PROMAXX FORCE 1020

Automatische banden(de-)monteermachine.

opspancapaciteit (buiten) : 10 - 22 inch

opspancapaciteit (binnen) : 12 - 24 inch

max. wieldiameter : 43 inch - 1.100 mm

max. velgbreedte : 15 inch - 390 mm

werkdruk/aansluiting :                         10 bar / 230 volt 

Bruto verkoopprijs  : € 4.150,--

Artikelnummer : PROMAXXFORCE1020GRIJS

€ 3.350,--

NIEUW!
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€ 5.695,--

PROMAXX FORCE 1030 PLUS

Automatische banden(de-)monteermachine.

opspancapaciteit (buiten) : 12 - 28 inch

opspancapaciteit (binnen) : 10 - 26 inch

max. wieldiameter : 44 inch - 1.120 mm

max. velgbreedte : 15 inch - 390 mm

werkdruk/aansluiting : 10 bar / 230 volt

Bruto verkoopprijs  : € 7.150,--

Artikelnummer : PROMAXXFORCE1030PLUSGRIJS

Tevens leverbaar in een versie met LeverLess-systeem.

DEMONTEERMACHINES

-> netto

€ 6.750,---> netto

-> netto€ 8.650,--

PROMAXX FORCE 1100

Banden(de-)monteermachine met middengat opspanning.

max. wieldiameter : 47 inch - 1.200 mm

max. velgbreedte : 16 inch - 410 mm

werkdruk / aansluiting :  8 - 10 bar / 230 volt

optioneel : GI9235430 hulparm € 509,--

 : GI9236578 wiellift € 419,--

Bruto verkoopprijs  : € 8.470,--

Artikelnummer : PROMAXXF1100GRIJS

PROMAXX FORCE 1130I

Banden(de-)monteermachine met middengat opspanning.

max. wieldiameter : 47 inch - 1.200 mm

max. velgbreedte : 16 inch - 410 mm

werkdruk / aansluiting : 8 - 10 bar / 230 volt

Inclusief pneumatische hulparm, welke na gebruik

automatisch in ruststand gaat.

Bruto verkoopprijs  : € 10.950,--

Artikelnummer : PROMAXXF1130IGRIJS

BALANCE-LIFT-MAXX-BRAKE

PRO EQUIPMENT LIJN

NIEUW!
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BALANCEERMACHINES

PROBALANCE 7310

Computergestuurde balanceermachine.

ingave wielmaten : handmatig - tiptoetsen

opspanas : 40 mm

3 conen : 43 - 110 mm

snelspanmoer : ja 

velgbreedtemeter : ja

optioneel : wielkap € 269,--

 

Bruto verkoopprijs  : € 2.125,--

Artikelnummer : BLPB7310GRIJS

-> netto€ 1.750,--

PROBALANCE 7320

Computergestuurde balanceermachine.

ingave wielmaten  : automatisch - inleesarm

opspanas : 40 mm

3 conen : 43 - 110 mm

snelspanmoer : ja

velgbreedtemeter : ja

optioneel : wielkap € 269,--

Bruto verkoopprijs  : € 2.750,--

Artikelnummer : BLPB7320GRIJS

-> netto€ 2.250,--

PROBALANCE 7610

Computergestuurde balanceermachine voorzien van 

digitaal touchscreen, LED-verlichting en laser voor 

positionering van het kleefgewicht. 

Ook leverbaar in een pneumatische versie (7610P).

ingave wielmaten  : automatisch - inleesarm

opspanas : 40 mm

3 conen : 43 - 110 mm

Bruto verkoopprijs  : € 4.755,--

Artikelnummer : BLPB7610GRIJS

-> netto€ 3.800,--

BALANCE-LIFT-MAXX-BRAKE

PRO EQUIPMENT LIJN
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BALANCEERMACHINES
BALANCE-LIFT-MAXX-BRAKE

PRO EQUIPMENT LIJN

PROBALANCE 7620

Computergestuurde balanceermachine voorzien van 

17 inch LCD touchscreen, LED-verlichting en laser voor 

positionering van het kleefgewicht.

ingave wielmaten : automatisch - inleesarm

opspanas : 40 mm

3 conen : 43 - 110 mm

Bruto verkoopprijs  : € 5.965,--

Artikelnummer : BLPB7620GRIJS

-> netto€ 4.775,--

PROBALANCE 7620 PNEUMAAT

Computergestuurde balanceermachine voorzien van 

17 inch LCD touchscreen, LED-verlichting en laser voor 

positionering van het kleefgewicht.

ingave wielmaten : automatisch - inleesarm

opspanas : 40 mm

3 conen : 43 - 110 mm

Bruto verkoopprijs  : € 7.600,--

Artikelnummer : BLPB7620PGRIJS

-> netto€ 6.100,--

-> netto€ 8.500,--

PROBALANCE 7630 PNEUMAAT

Computergestuurde balanceermachine voorzien van 

17 inch LCD touchscreen, LED-verlichting en laser voor 

positionering van het kleefgewicht.

ingave wielmaten : volautomatisch - lasers

opspanas : 40 mm

3 conen : 43 - 110 mm

Bruto verkoopprijs  : € 10.695,--

Artikelnummer : BLPB7630PGRIJS
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BALANCEERACCESSOIRES

netto€ 295,--

netto€ 450,--netto€ 385,--

netto€ 185,--netto
setprijs

€ 165,--

SR4 TAATSENFLENS

Voor 4 boutgaten met korte en lange taatsen.  

98 - 100 - 108 - 110 - 114,3 - 120 - 130 mm.

Bruto verkoopprijs  : € 355,--

Artikelnummer : BL41FF53853

SR5 TAATSENFLENS

Voor 5 boutgaten met korte en lange taatsen.  

100 - 108 - 112 - 114,3 - 120 - 139,7 - 150 - 160 mm.

Bruto verkoopprijs  : € 415,--

Artikelnummer : BL41FF53854

CONENSET

BL40FF43714 = 43 - 69 mm € 40,00

BL40FF43715 = 60 - 81 mm € 69,45

BL40FF43716 = 75 - 96 mm € 84,90

Bruto verkoopprijs  : € 194,35

Artikelnummers : zoals hierboven vermeld

UH20/2 BLINDE WIELENFLENS

Voor 3-, 4-, 5-, 6-boutgaten (Ø 95 ± 210 mm.)

en binnencentreercone.

Bruto verkoopprijs  : € 485,--

Artikelnummer : BL41FF42048

SRU 3-4-5 UNIVERSELE TAATSENFLENS

Voor 3-, 4-, 5-, 6-boutgaten met lange en korte 

taatsen. Traploos in te stellen van 75 - 210 mm.

Bruto verkoopprijs  : € 555,--

Artikelnummer : BL41FFA6478

VL/2 + G36 OPZETRING =

SET VOOR LICHTE BEDRIJFSWAGENS

Ø 98 ± 170 mm.

Bruto verkoopprijs  : € 220,--

Artikelnummer : BL41FF86174

netto€ 345,--
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UITLIJNEN

-> netto€ 10.750,--

-> netto€ 13.995,--

PROLINE PA200 SENSOR

PA200 ProAlign met standaard verrijdbaar kabinet en

snelle Linux PC. Voorzien van draadloze sensoren met 

6 sensor CCD meettechniek. 

Inclusief 22” TFT kleurenscherm en 24,5” wielklemmen.

Exclusief draai- en glijplaten.

Bruto verkoopprijs  : € 13.720,--

Artikelnummers : HUPROLINEPA210C

  +  HUDSP706

PROLINE PA200 3D

PA200 ProAlign met economy verrijdbaar kabinet en

snelle Linux PC. Voorzien van handverstelbare 

camerabalk met 2 camera’s.

Inclusief 22“ TFT kleurenscherm, 24,5“ wielklemmen

en 3D High Definition targets.

Exclusief draai- en glijplaten.

Bruto verkoopprijs  : € 16.970,--

Artikelnummers : HUPROLINEPA210C

  + HUPROLINEHS221ML2E

netto
setprijs

€ 945,--netto€ 2.000,--

UITLIJNSET

Uitlijnset (zwart) te monteren op een bestaande 

hefbrug met circa 5.000 mm rijbaanlengte. 

Exclusief montage.

Bruto verkoopprijs  : € 2.500,--

Artikelnummer : OAE450ULSZW

SET HOOGWAARDIGE RVS 

DRAAITAFELS MET VULSTUKKEN

Set (set = 2) RVS draaitafels t.b.v. 3D

L450 x B375 x H50 mm + Set (set = 2) vulstukken

Bruto verkoopprijs  : € 1.167,50

Artikelnummers  : KUEXDR450 + EXDPV2: K
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HEFBRUGGEN

TWEEKOLOMSHEFBRUG

Asymmetrische elektrisch/hydraulische hefbrug 

met enkele bediening.

hefvermogen : 3.500 kg

opbouwhoogte : 4.170 mm

heftijd : 30 sec

min/max. hoogte : 94 - 1.957 mm

 

Bruto verkoopprijs  : € 5.645,--

Artikelnummer : ROTSPOA3TS5EH2

-> netto

€ 4.550,--

TWEEKOLOMSHEFBRUG

Asymmetrische elektrisch/hydraulische hefbrug met 

dubbele bediening. Inclusief lucht- en elektra 

afnamepunt in de bedieningsunit.

hefvermogen : 4.500 kg

opbouwhoogte : 4.170 mm

heftijd : 30 sec

min/max. hoogte : 94 - 1.957 mm

Bruto verkoopprijs  : € 7.575,--

Artikelnummer : ROTSPOA40E5EH2

-> netto

€ 6.050,---> netto

TWEEKOLOMSHEFBRUG

A-symmetrische spindel hefbrug met enkele bediening.

hefvermogen : 3.200 kg

opbouwhoogte : 3.938 mm

heftijd : 44 sec

min/max. hoogte : 92 - 2.042 mm

 

Bruto verkoopprijs  : € 5.630,--

Artikelnummer : ROTSPMA32

€ 4.450,--

5 JAAR 

GARANTIE OP ROTARY 

TWEEKOLOMSHEFBRUGGEN

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT2K (2 LED armaturen).

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT2K (2 LED armaturen).

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT2K (2 LED armaturen).
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TWEEKOLOMSHEFBRUG

Symmetrische elektrisch/hydraulische hefbrug met 

dubbele elektrische bediening. Inclusief lucht- en elektra 

afnamepunt in de bedieningsunit.

hefvermogen : 4.500 kg

opbouwhoogte : 4.780 mm

heftijd : 30 sec

min/max. hoogte : 109 - 1.979 mm

Bruto verkoopprijs  : € 8.015,--

Artikelnummer : ROTSPO40E5EH4

€ 6.400,--

HEFBRUGGEN

TWEEKOLOMSHEFBRUG

Symmetrische elektrisch/hydraulische hefbrug met 

dubbele elektrische bediening. Inclusief lucht- en elektra 

afnamepunt in de bedieningsunit.

hefvermogen : 5.000 kg

opbouwhoogte : 4.780 mm

heftijd : 60 sec

min/max. hoogte : 119 - 1.985 mm

Bruto verkoopprijs  : € 12.565,--

Artikelnummer : ROTSPO54EEH2

-> netto

€ 9.950,--

TWEEKOLOMSHEFBRUG

Symmetrische elektrisch/hydraulische hefbrug met 

dubbele elektrische bediening. Inclusief lucht- en elektra 

afnamepunt in de bedieningsunit.

hefvermogen : 5.500 kg

opbouwhoogte : 4.780 mm

heftijd : 60 sec

min/max. hoogte : 119 - 1.985 mm

Bruto verkoopprijs  : € 13.430,--

Artikelnummer : ROTSPO55EEH2

-> netto

€ 10.650,---> netto

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT2K (2 LED armaturen).

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT2K (2 LED armaturen).

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT2K (2 LED armaturen).

5 JAAR 

GARANTIE OP ROTARY 

TWEEKOLOMSHEFBRUGGEN
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HEFBRUGGEN

VIERKOLOMSHEFBRUG

Hefbrug met elektro/mechanische ontgrendeling van 

de veiligheidspallen en één verstelbare rijbaan.

hefvermogen : 4.000 kg

oprijhoogte : 135 mm

hefhoogte : 1.900 mm

rijbaanbreedte/lengte : 466 - 4.678 mm

 

Bruto verkoopprijs  : € 7.970,--

Artikelnummer : PROLIFT5201LGRIJS

-> netto

€ 6.350,--

VIERKOLOMSHEFBRUG

Hefbrug met elektro/mechanische ontgrendeling van 

de veiligheidspallen en één verstelbare rijbaan.

hefvermogen : 5.000 kg

oprijhoogte : 155 mm

hefhoogte : 1.950 mm

rijbaanbreedte/lengte : 495 - 5.260 mm

Bruto verkoopprijs  : € 8.200,--

Artikelnummer : PROLIFT5206L5GRIJS

-> netto

€ 6.700,---> netto

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT4K (4 LED armaturen).

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT4K (4 LED armaturen).

BALANCE-LIFT-MAXX-BRAKE

PRO EQUIPMENT LIJN

VIERKOLOMSHEFBRUG

Hefbrug met elektro/mechanische ontgrendeling van 

de veiligheidspallen en één verstelbare rijbaan.

hefvermogen : 3.500 kg

oprijhoogte : 170 mm

hefhoogte : 1.750 mm

rijbaanbreedte/lengte : 500 - 4.300 mm

 

Bruto verkoopprijs  : € 6.285,--

Artikelnummer : PROLIFT4306GRIJS

€ 4.950,--

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT4K (4 LED armaturen).
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HEFBRUGGEN

-> netto

-> netto

-> netto€ 8.250,--

STEMPELHEFBRUG

Wielvrije stempelhefbrug met opnameplateaus.

Inclusief unieke broekcassette.

hefvermogen : 3.500 kg

hoogte van de opnames : ca. 60 mm

hefhoogte : 2.000 mm

opname verstelbaar : 1.400 - 2.000 mm

Bruto verkoopprijs  : € 10.275,--

Artikelnummers : SLDV3519R520+EXCAS135

VIERKOLOMS UITLIJNHEFBRUG

Vierkoloms uitlijnhefbrug met open front, d.w.z. door het 

ontbreken van de voorste dwarsbalk, hierdoor heeft u 

volledig vrije doorgang aan de voorzijde van de hefbrug.

hefvermogen : 5.000 kg

oprijhoogte : 230 mm

hefhoogte : 1.990 mm

rijbaanbreedte/lengte : 550 - 5.700 mm

Bruto verkoopprijs  : € 14.950,--

Artikelnummer : SPASQ506OF

€ 11.850,--

VIERKOLOMS UITLIJNHEFBRUG

Elektro/hydraulische uitlijnhefbrug voorzien van 

uitsparingen voor draaiplaten, pneumatische vergrendelbare 

achterglijplaten en één verstelbare rijbaan.

hefvermogen : 5.000 kg

oprijhoogte : 175 mm

hefhoogte : 1.970 mm

rijbaanbreedte/lengte : 520 - 5.332 mm

Bruto verkoopprijs  : € 10.825,--

Artikelnummer : PROLIFT5206L5UGRIJS

€ 8.850,--

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT4K (4 LED armaturen).

Optioneel verkrijgbaar: LINELIGHT4K (4 LED armaturen).
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RIJBAAN SCHAARHEFBRUG

Met vlakke rijbanen en geringe oprijhoogte.

hefvermogen : 4.000 kg

oprijhoogte : 200 mm

hefhoogte : 2.180 mm

rijbaanbreedte/lengte : 740 - 4.800 mm

Bruto verkoopprijs  : € 17.940,--

Artikelnummer : WESATURNUS40RNG

€ 13.950,--

Tevens in een 5-tons en uitlijnuitvoering en/of met middenheffer leverbaar!

WIELVRIJE SCHAARHEFBRUG

Voorzien van vergrendelbare opritten waarmee ook het 

voertuig opgetild kan worden.

hefvermogen : 3.200 kg

oprijhoogte : 98 mm

hefhoogte : 1.945 mm

hef/daaltijd : 35 - 40 sec

Incl. 4 x 30 mm. opnameblokken

Bruto verkoopprijs  : € 7.225,--

Artikelnummer : PROLIFT5302LPGRIJS

€ 5.795,--

BANDEN-/POETSBRUG

Voorzien van vergrendelbare opritten waarmee ook het 

voertuig opgetild kan worden.

hefvermogen : 3.000 kg

oprijhoogte : 96 mm

hefhoogte : 930 mm

rijbaanbreedte/lengte (max) : 450 - 1.932 mm

Incl. 4 x 30 mm. opnameblokken

 

Bruto verkoopprijs  : € 4.140,--

Artikelnummer : PROLIFT5307GRIJS

-> netto€ 3.350,--

-> netto

-> netto

HEFBRUGGEN
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->

BALANCEERMACHINE

Digitale balanceermachine voor personen en lichte

bedrijfswagenwielen.

ingave wielmaten : handmatig - tiptoetsen

opspanas : 40 mm

3 conen : 45 - 110 mm

snelspanmoer : ja 

velgbreedtemeter : ja

Bruto verkoopprijs  : € 1.115,--

Artikelnummer : NEOB910

netto€ 950,--

DEMONTEERMACHINE

Volautomatische demonteermachine voorzien van 

achterover kantelende werkarm.

opspancapaciteit (buiten) :  10 - 22 inch

opspancapaciteit (binnen) : 13 - 25 inch

max. wieldiameter : 40,5 inch - 1.030 mm

max. velgbreedte : 15 inch - 390 mm

werkdruk : 8 - 10 bar

Bruto verkoopprijs  : € 1.970,--

Artikelnummer : NEOM8772

-> netto€ 1.675,--

HULPARM

Hulparm ten behoeve van NEOM8772. 

Maakt het gemakkelijker om UHP en RunFlat banden 

te demonteren.

Bruto verkoopprijs  : € 940,--

Artikelnummer : NEOAL320

netto€ 795,--

Inclusief verzenden, exclusief installatie. Installatiekosten € 175,--

Inclusief verzenden, exclusief installatie. Installatiekosten € 175,--

Op onze NEO-lijn wordt standaard 2 jaar garantie verleend.

NEO-LINE BANDENAPPARATUUR
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TWEEKOLOMSHEFBRUG MET LAGE DREMPEL

Symmetrische elektrisch/hydraulische hefbrug 

met akoestische voetbeveiliging (CE-STOP).

hefvermogen : 3.200 kg

opnamehoogte : 95 mm

hefhoogte : 2.000 mm

doorrijbreedte : 2.510 mm

drempel : 40 mm

Bruto verkoopprijs vanaf : € 2.800,--

Artikelnummer : NEO232H3

nettovanaf € 2.250,--

TWEEKOLOMSHEFBRUG MET BOVENBOUW

Symmetrische elektrisch/hydraulische hefbrug 

met akoestische voetbeveiliging (CE-STOP).

hefvermogen : 3.200 kg

opnamehoogte : 95 mm

hefhoogte : 2.000 mm

doorrijbreedte : 2.510 mm

Bruto verkoopprijs vanaf : € 3.050,--

Artikelnummer : NEO232HL3

-> nettovanaf € 2.400,--

BANDEN-/POETSHEFBRUG

Verplaatsbaar d.m.v. standaard geleverde wielenset.

hefvermogen : 3.000 kg

hefhoogte : 960 mm

platformlengte min/max. : 1.400 - 1.900 mm

lucht benodigd  : 220 V

Incl. 2 sets opnameblokken

Bruto verkoopprijs vanaf : € 3.100,--

Artikelnummer : NEOSWL3000M

nettovanaf € 2.500,--

Exclusief verzenden en installatie.

Inclusief levering € 2.400,--. Inclusief levering + installatie € 3.090,--.

Exclusief verzenden en installatie.

Inclusief levering € 2.600,--. Inclusief levering + installatie € 3.295,--.

Exclusief verzenden en installatie.

Inclusief levering € 2.650,--. Inclusief levering + installatie € 3.175,--.

NEO-LINEHEFBRUGGEN

->

->

Op onze NEO-lijn wordt standaard 2 jaar garantie verleend.15



NEO-LINE HEFBRUGGEN

Exclusief verzenden en installatie.

Inclusief levering € 4.550,--. Inclusief levering + installatie € 5.050,--.

SCHAARHEFBRUG

Wielvrije hoge schaarhefbrug.

hefvermogen : 3.000 kg

oprijhoogte : 116 mm

hefhoogte : 1.900 mm

platformlengte min/max. : 1.455 - 1.900 mm

aansluiting : 380 V

Incl. 2 sets opnameblokken

Bruto verkoopprijs vanaf : € 5.480,--

Artikelnummer : NEOSWH3000

-> vanaf € 4.350,--

Op onze NEO-lijn wordt standaard 2 jaar garantie verleend.

-> netto

VIERKOLOMSHEFBRUG

Voorzien van vlakke rijbanen en pneumatische 

ontgrendeling van de veiligheidspallen.

hefvermogen : 5.500 kg

oprijhoogte : 196 mm

hefhoogte : 1.840 mm

rijbaanbreedte/lengte : 490 - 5.190 mm

Bruto verkoopprijs vanaf : € 5.850,--

Artikelnummer : NEO455

->

vanaf € 4.650,--

Exclusief verzenden en installatie.

Inclusief levering € 4.850,--. Inclusief levering + installatie € 5.750,--.

netto

netto

VIERKOLOMS UITLIJNHEFBRUG

Voorzien van uitsparingen voor draaiplaten en

geïntegreerde schuifplaten achter.

hefvermogen : 5.500 kg

oprijhoogte : 246 mm

hefhoogte : 1.890 mm

rijbaanbreedte/lengte : 490 - 5.190 mm

Bruto verkoopprijs vanaf : € 7.250,--

Artikelnummer : NEO455A

vanaf € 5.750,--

Exclusief verzenden en installatie.

Inclusief levering € 5.950,--. Inclusief levering + installatie € 6.750,--.

Op onze NEO-lijn wordt standaard 2 jaar garantie verleend. 16



HEF- EN PERSAPPARATUUR

BRUGKRIK

Lucht-/hydraulische schaarbrugkrik.

Passend op bijna elk merk hefbrug.

Uitgevoerd in de kleur rood.

hefvermogen : 2.000 kg (ACSD20PHL)

 : 2.600 kg (ACSD26PHL)

 

Artikelnummers : ACSD20PHL / ACSD26PHL

-> netto
€ 1.897,-- ACSD20PHL
€ 2.067,-- ACSD26PHL

WERKPLAATSPERS

Handbediende hydraulische werkplaatspers.

Uitgevoerd in de kleur rood.

hefvermogen : 1.600 kg (ACPJ16H)

 : 2.000 kg (ACPJ20H)

slaglengte : 150 mm

Artikelnummers : ACPJ16H / ACPJ20H

-> netto
€ 1.269,-- ACPJ16H
€ 1.466,-- ACPJ20H

VERSNELLINGSBAKKRIK

Hydraulische versnellingsbakkrik.

Uitgevoerd in de kleur rood. 

hefvermogen : 600 kg (ACVL6)

 : 1.000 kg (ACVL10)

max. hoogte : 1.965 - 2.000 mm

 

Artikelnummers : ACVL6 / ACVL10

-> netto
€ 426,-- ACVL6

€ 548,-- ACVL10

17

Exclusief dragers.



->

->

HEF- EN PERSAPPARATUUR

GARAGEKRIK

Uitgevoerd in de kleur rood.

hefvermogen : 2.000 kg

Artikelnummer : ACDK20

-> netto€ 326,--

->

-> netto€ 509,--

GARAGEKRIK

Uitgevoerd in de kleur rood.

hefvermogen : 1.300 kg

Artikelnummer : ACDK13HLQ

WERKPLAATSKRAAN

Hydraulische werkplaatskraan.

Uitgevoerd in de kleur rood.

hefvermogen          :         500 kg

 

Artikelnummer      :      ACWJN5

       € 647,--    netto

ONMISBAAR IN
UW WERKPLAATS

RAAN

skraan.

ood.

500 kg

CWJN5

netto

ONMISBAAR IN
UW WERKPLAATS

18



REMONTLUCHTING

netto€ 1.195,--netto€ 1.350,--

REMONTLUCHTER
Krachtiger, voor de nieuwe
gecompliceerde remsystemen!

Elektrisch/hydraulisch

Pulserend

Inclusief opvangfl es en adapter

Druk instelbaar

Artikelnummer:

BRAKE22A

REMONTLUCHTER

Elektrisch/hydraulisch

Pulserend

Geschikt voor ABS en SBC

Niveaubeveiliging d.m.v. 

akoestisch signaal

Artikelnummer:

BRAKESE14

netto€ 1.750,-- netto€ 1.495,--

REMONTLUCHTER

Elektrisch/hydraulisch

Pulserend

Druk instelbaar

Niveaubeveiliging

Artikelnummer:

BRAKES15FL

REMONTLUCHTER
Krachtiger,  voor de nieuwe 
gecompliceerde remsystemen!

Elektrisch/hydraulisch

Pulserend

Inclusief opvangfl es

en adapter

Druk instelbaar

Artikelnummer:

BRAKESE3060A10ROTWIN

UNIVERSEEL 

ADAPTER

Universele adapter met een

spanwijdte van 26 - 89 mm.

Artikelnummer:

AM592

netto€ 125,--

ADAPTERSET

Set bestaat uit 2 universele 

adapters en 9 adapters voor 

Audi, BMW, Nissan, Mazda,

Honda en Mitsubishi, etc.

Artikelnummer:

ALB30564

netto€ 230,--
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VIERGASTESTER EN ROETMETER

VIERGASTESTER MET LAPTOP

Verrijdbare viergastester voor optimaal gebruik in de 

werkplaats. Door de draadloze communicatie met PC/

laptop en accu’s in de viergastester heeft u altijd een 

gebruiksvriendelijk en veilige oplossing in de werkplaats.

Wordt geleverd met standaard uitlaatgasprobe en trolley.

Voorzien van interne accu en MID certifi caat.

Opwarmtijd max. 60 sec. responsetijd binnen 10 sec.

Bruto verkoopprijs  : € 3.629,--

Artikelnummers : TAZ00813 + TANOTEBOOK

-> netto€ 2.995,--

ROETMETER MET LAPTOP

Compacte en gebruiksvriendelijke roetmeter. Door de 

draadloze communicatie met PC/laptop heeft u altijd 

een  gebruiksvriendelijke en veilige oplossing in de 

werkplaats.

Wordt geleverd zonder uitlaatgasprobe en trolley

voorzien van interne accu, N.M.i.-certifi caat en

LED meettechniek.

Bruto verkoopprijs  : € 3.089,--

Artikelnummers : TAZ00951 + TANOTEBOOK

-> netto€ 2.750,--

TOERENTALOPNEMER

RC3 toerentalopnemer voor zowel benzine als dieselmotoren.

Meet het signaal via OBD aansluiting of accurimpel.

Olietemperatuur via OBD, temperatuurprobe optioneel.

Inclusief EOBD scantoolkit voor RC3.

Bruto verkoopprijs  : € 1.040,--

Artikelnummer : TAG01251

-> netto€ 850,--

Exclusief nulemissiekast.

Optioneel: TA7490716 temperatuursonde € 169,-- netto.
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REMTESTEN EN KOPLAMPAFSTELLEN

PLATENREMTESTBANK

Hoogwaardige en onderhoudsarme platenremtestbank 

met infrarood afstandsbediening.

meetbereik : 10 kN

max. aslast : 3.000-4.000 kg overrijden

afm. remplaat : 148 x 62 x 5 cm (lxbxh)

Bruto verkoopprijs  : € 4.850,--

Artikelnummer : CM2240PT2

-> netto€ 3.250,--

ROLLENREMTESTBANK 

Voor personenwagens met analoog display.

meetbereik : 6000 kN

max. aslast : 3.000 kg

afm. : 234 x 66 x 30 cm

Bruto verkoopprijs  : € 9.125,--

Artikelnummer : CMBD2060RT2001

-> netto€ 7.300,--

KOPLAMPAFSTELAPPARAAT

Inclusief laserpointer voor het in de juiste positie 

zetten van het koplampafstelapparaat.

Bruto verkoopprijs  : € 720,--

Artikelnummer : TE12066

-> netto€ 575,--

Optioneel: HKPKH30 pedaalkrachtmeter incl. N.M.I.-certifi caat € 525,-- netto.

Optioneel: HKPKH30 pedaalkrachtmeter incl. N.M.I.-certifi caat € 525,-- netto.
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KALIBRATIEPANELEN

Frontcamera kalibratie-

paneel voor VAG
voor meerdere kalibraties 

en compleet met waterpas

Artikelnr.:

TA3907349

Frontcamera kalibratie

paneel voor KIA - HYUDAI
type 2 compleet met waterpas

Frontcamera kalibratie-

paneel voor Mercedes Benz
compleet met waterpas

Artikelnr.:

TA3907343

Achteruitrijcamera

kalibratiepaneel voor VAG

Artikelnr.:

TA3907350

Achteruitrijcamera

voor Mercedes Benz
type 2

Artikelnr.:

TA3907345

Frontcamera kalibratie-

paneel voor Renault Smart
voor meerdere kalibraties 

en compleet met waterpas

Artikelnr.:

TA3907348

netto€ 289,-- netto

netto

netto€ 144,50

netto€ 335,75

netto€ 335,75

netto€ 905,25

Bruto verkooppr.:

€ 340,--

Artikelnr.:

TA3907340

Bruto verkooppr.:

€ 170,--

Bruto verkooppr.:

€ 170,--

Bruto verkooppr.:

€ 395,--

Bruto verkooppr.:

€ 395,--

Bruto verkooppr.:

€ 1.065,--

- achteruitrijcamera kalibratiepaneel VAG

- standaard (TA3907336) voor kalibratiepanelen 

  is compleet met verstelbare poten, handmatige 

  hoogteverstelling en afstelmogelijkheden

Artikelnr.:

TAS12610

Basisset camera kalibratiepanelen inclusief verstelbare standaard
bestaat uit: 

- frontcamera kalibratiepaneel voor KIA/HYUNDIA type 2

- frontcamera kalibratiepaneel voor MERCEDES

- achteruitrijcamera kalibratiepaneel MERCEDES type 1

- achteruitrijcamera kalibratiepaneel MERCEDES type 2

- set voor kalibratie RENAULT/SMART camera’s

€ 144,50
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AIRCOSERVICE

R134A AIRCOSERVICE STATION

KONFORT 705R met uitgebreide database op SD kaart, 

meertalige software en automatische olie injectie 

op tijdfunctie.

10 kg. interne koudemiddeltank.

100 l/min vacuümpomp.

Automatische olie injectie (tijdfunctie).

Bruto verkoopprijs  : € 2.995,--

Artikelnummer : TAZ10410

-> netto€ 2.495,--

R134A AIRCOSERVICE STATION

KONFORT 710R met uitgebreide database op SD kaart, 

meertalige software en automatische olie injectie 

op tijdfunctie.

10 kg. interne koudemiddeltank.

100 l/min 2-traps vacuümpomp.

Automatische olie injectie.

Bruto verkoopprijs  : € 3.695,--

Artikelnummer : TAZ08510

-> netto€ 3.050,--

R1234YF AIRCOSERVICE STATION

KONFORT 707R met uitgebreide database op SD kaart, 

meertalige software en blaast niet condenseerbaar gas 

automatisch af.

10 kg. interne koudemiddeltank.

100 l/min 2-traps vacuümpomp.

Automatische compensatie voor slanglengte.

Bruto verkoopprijs  : € 3.550,--

Artikelnummer : TAZ12110

-> netto€ 2.995,--

MET
SPECIAL

EDITION
+ € 350,--
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AIRCOSERVICE

R134A OF R1234YF AIRCOSERVICE STATION

KONFORT 720R met uitgebreide database op SD kaart, 

meertalige software en blaast niet condenseerbaar gas 

automatisch af.

12 kg. interne koudemiddeltank.

100 l/min 2-traps vacuümpomp.

Olie-/fl uorinjectie.

Bruto verkoopprijs  : € 4.150,--

Artikelnummers : TAZ06610 = R134A

  TAZ06611 = R1234YF

-> netto€ 3.450,--

R134A OF R1234YF AIRCOSERVICE STATION

KONFORT 760R met uitgebreide database op SD kaart, 

meertalige software, automatische olie injectie

en blaast niet condenseerbaar gas automatisch af.

20 kg. interne koudemiddeltank.

100 l/min 2-traps vacuümpomp.

Automatische compensatie voor slanglengte.

Bruto verkoopprijs  : € 5.125,--

Artikelnummers : TAZ06750 = R134A

  TAZ06751 = R1234YF

-> netto€ 4.250,--

R134A EN R1234YF AIRCOSERVICE STATION

KONFORT 780R met uitgebreide database op SD kaart, 

meertalige software en blaast niet condenseerbaar gas 

automatisch af.

2 x 12 kg. interne koudemiddeltank.

100 l/min 2-traps vacuümpomp.

Hermetisch gesloten oliefl essen en olie-/fl uorinjectie.

Bruto verkoopprijs  : € 7.230,--

Artikelnummer : TAZ06910

-> netto€ 5.950,--

MET
SPECIAL

EDITION
+ € 350,--

MET
SPECIAL

EDITION
+ € 350,--

MET

SPECIAL

EDITION

+ € 350,--

24



netto€ 1.135,--netto€ 255,--

netto€ 1.350,--netto€ 209,--

PRINTER

Print de gegevens voor u uit.

Artikelnummer : TAACKS010

SPOELSET

Bestemd voor voertuig A/C systemen incl. koffer

met verschillende aansluitadapters.

Artikelnummer : TAACKF01

A/C EFFICIENCY KIT

Meet de temperaturen van het systeem en 

uitstroomapparatuur. Na de test print de 

machine een gedetailleerd rapport.

Artikelnummer : TAS07554

TEXA KOUDEMIDDEL ANALYSER

Toepasbaar vanaf 760R.

Bij achteraf inbouw bedragen de montagekosten 

€ 174,50.

Artikelnummer : TAS07550

netto€ 645,--netto€ 160,--

POE FLES (EXTRA)

Extra POE fl es. Toepasbaar vanaf 760R.

Artikelnummer : TA3903655

VDC KIT

Deze VDC interface (variabele displacement 

compressor) geeft u de mogelijkheid om de variabele 

A/C compressor te testen.

Artikelnummer : TAS05350

AIRCO ACCESSOIRES
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AIRCO TOEBEHOREN

FLUOR LAMP EN FLUOR BRIL

LED fl uor lamp en fl uor bril.

Artikelnummers :  92398 (bril)

 :  SG035408 (UV-lamp)

netto
    € 21,-- bril

    € 75,-- lamp

REDUCEERVENTIEL

Los stikstof reduceerventiel met slang en koppeling

voor R134A.

Artikelnummer : 825R50HARC

netto
setprijs

€ 357,--

CILINDERWAGEN

Cilinderwagen voor 10 liter cilinder.

Artikelnummer : EXGASWAGEN

netto€ 158,--

O-RINGEN

2 boxen, 102 verschillende O-ringen, meer dan 600 st.

Artikelnummer : CP4013E

netto€ 250,--

ORIFICETUBE

Assortiment orifi cetubes.

Artikelnummer : CP4015E

netto€ 90,--

netto€ 320,--

COMBI LEKDETECTOR

Detecteert R134A alsmede R1234YF en lekzoekgas.

Werkt op batterijen > 50 uur werking.

Sensor garandeert 500 uur werking.

Artikelnummer : ECAEK177
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AIRCO ACCESSOIRES

netto€ 55,--netto€ 40,--

AFDEKKAPJES

Assortiment afdekkapjes.

Artikelnummer : CP4016

SCHRÄDER VENTIELEN

Assortiment schräder ventielen. 

Inclusief twee ventielsleutels.

Artikelnummer : CP4019

netto€ 75,--

VERLENGDE HD KOPPELING

Verlengde HD koppeling R134A, speciaal voor diep

gelegen HD aansluitingen (bijv. Volvo, BMW, Ford).

Artikelnummer : 14002876

netto€ 149,--netto
setprijs

€ 412,--

LOS REDUCEERVENTIEL

Los reduceerventiel voor stikstof/waterstof 

met slang en koppeling voor R1234YF.

Artikelnummer : RA825H250C

UNIVERSELE R134A A/C INJECTOR

Universele a/c injector voor R134A, navulbaar. 

Met schaalverdeling om de juiste hoeveelheid te 

injecteren. Te gebruiken voor alle vloeistoffen.

Artikelnummer : 53123

netto€ 235,--

UNIVERSELE A/C INJECTOR R1234YF

Deze injector is navulbaar en heeft een schaal-

verdeling om de juiste hoeveelheid te injecteren. 

Te gebruiken voor alle vloeistoffen.

Artikelnummer : ECAEK207B
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AIRCO OLIËN EN ADDITIEVEN

R134A PAG olie
PAG 46 olie in 250 ml

Artikelnr.:

P46-250

R134A PAG olie
PAG 100 olie in 250 ml

Artikelnr.:

P100-250

R134A PAG olie
PAG 150 olie in 250 ml

Artikelnr.:

P150-250

R134A POE olie
voor universeel gebruik POE100,

1 liter verpakking

Artikelnr.:

E1000

R134A Fluor Dye
UV vloeistof, super geconcentreerd

Artikelnr.:

250 ML : D8

1 liter : D32

R134A en R1234YF

Hybride olie
hybride olie in 236 ml

Artikelnr.:

OB75CEM

R1234YF ISO olie
ISO 46 compressor olie

in 250 ml

Artikelnr.:

CPHD46250

R1234YF ISO olie
ISO 100 compressor olie

in 250 ml

R1234YF POE ISO olie
POE ISO 85 compressor olie

in 250 ml

Artikelnr.:

POE85H

R1234YF Fluor Dye
UV vloeistof, super geconcentreerd 

in 250 ml

Artikelnr.:

D8-1234YF

HYBRIDE Fluor Dye
UV vloeistof, super geconcentreerd 

in 250 ml

Artikelnr.:

D8-HYBRIDE

Vacuümpomp olie
1 liter verpakking

Artikelnr.:

VPO

Artikelnr.:

CPHD100250

netto€ 14,--

netto€ 14,--

netto€ 14,--

netto€ 25,-- netto€ 25,-- netto€ 25,--

netto
  € 40,--
  € 99,--

netto€ 20,--

netto€ 17,50

netto€ 17,50

netto€ 45,--

netto€ 40,--

netto€ 50,--

netto€ 15,--
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-> netto€ 2.599,--

AXONE S & TPS KEY

Compacte, lichte, snelle en betrouwbare handheldtester

welke tevens zeer geschikt is voor TPMS!

Werkt op basis van Android.

Mobiel dankzij krachtige bluetooth verbinding.

Geleverd met NANO diagnose interface.

Bruto verkoopprijs  : € 1.700,--

Artikelnummer : TAZ11013

-> netto€ 1.500,--

AXONE 4 MINI & NAVIGATOR NANO

Compacte lichte handheld tablet PC, schokbestendig

en spatwaterdicht.

Voor het wijzigen van instellingen in stuurapparaten,

zoals het inleren van stuurhoeksensoren.

Verbinding via bluetooth.

Bruto verkoopprijs  : € 3.884,--

Artikelnummers : TAD08660 + TAD10110

-> netto€ 3.250,--

DIAGNOSE

NAVIGATOR TXTS

De Navigator TXTs is de modulaire voertuig-interface van 

TEXA. Met deze nieuwste generatie voertuig-interface 

van TEXA kunt u verschillende diagnose uitvoeren op auto’s,

maar ook motoren, truck en trailer, agri en constructie 

voertuigen en marine. TEXA Navigator TXTs inclusief 

software IDC5 PLUS Car en 1 jaar software abonnement 

én 1 jaar Apparatuur Technisch Support

Bruto verkoopprijs  : € 3.390 ,--

Artikelnummer : TAD0721EXP
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DIAGNOSE

AXONE NEMO

Tablet PC voor een snelle en betrouwbare diagnose.

Het is voor nu en in de toekomst een must om snel en

betrouwbare foutopsporing in de werkplaats te hebben. 

Met de TEXA NEMO tablet bent u goed uitgerust met de 

nieuwste technologie.

Artikelnummer : TAD127X0

-> netto€ 2.165,--

NAVIGATOR TXTS TRUCK/TRAILER

Draadloze diagnose interface voor truck/trailer, zware

bestelwagens en aandrijfl ijnen, voor een snelle en 

betrouwbare diagnose.

Inclusief EOBD kabel.

Optioneel uit te breiden met merkspecifi eke kabels.

IDC5 TRUCK PLUS software met werkplaatsdata.

Mobiel dankzij een krachtige bluetooth verbinding.

Artikelnummer : TAD07220EXP

-> netto€ 4.500,--

TPS - TPMS PROGRAMEERTOOL

Voor het activeren, lezen en programmeren van 

TPMS sensoren. Exclusief update abonnement.

Standalone of in combinatie met diagnose 

met PC en AXONE 4 en AXONE 4 MINI te gebruiken.

Bruto verkoopprijs  : € 525,--

Artikelnummer : TAD10840

-> netto€ 450,--

Exclusief update abonnement.

NU INCLUSIEF: voedingskabelset, 1 jaar software update 

en 1 jaar TEXA info/google search abonnement.
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BESCHERMINGSMATERIALEN

SPATBORDBESCHERMING

100 cm lang. Universeel en magnetisch.

Verkrijgbaar in blauw, grijs, rood en zwart.

Bruto verkoopprijs  : € 40,--

Artikelnummer : DU-11

netto€ 32,--

STOELHOES

Universeel toepasbaar. Kunstleder, wasbaar.

Verkrijgbaar in blauw, grijs, rood en zwart.

Bruto verkoopprijs  : € 45,--

Artikelnummer : DS-15

netto€ 38,--

ACHTERBANKBESCHERMING

Universeel toepasbaar, kunstleder, wasbaar.

Verkrijgbaar in blauw, grijs, rood en zwart.

Bruto verkoopprijs  : € 70,--

Artikelnummer : DS-16

netto€ 64,--

WANDHOUDER

Wandhouder voor stoelhoes en spatbordbescherming.

Bruto verkoopprijs  : € 45,--

Artikelnummer : DH-99

netto€ 38,--

SPATBORDBESCHERMERS KIA

Krasvrije bescherming zonder magneten.

Bruto verkoopprijs  : € 140,--

Artikelnummer : DK135 (per paar)

netto€ 119,--

FRONTAFDEKKING TOYOTA

Klittenband bevestiging voor alle modellen m.u.v. 

107-607 uitschuurvast en met schuim gevoerd 

kunstleder.

Bruto verkoopprijs  : € 145,--

Artikelnummer : DJ39-01

netto€ 119,--

Professioneel beschermingsmateriaal voor elk merk!!!31



INTERIEURBESCHERMING

netto€ 84,--netto
€ 50,-- 250 st.

€ 80,-- 500 st.

OPTIFIT® STOELHOES

Antislip stoelhoes, Wit/Blauw PE, 790 x 1.330 mm

in spenderbox, box à 250 of 500 stuks.

Bruto verkoopprijzen  : € 59,50 (250 st.)

  € 93,50 (500 st.)

Artikelnummers :  300033 (250 st.)

  300030 (500 st.)(

OPTIFIT® DELUXE

Transparant PE, voor auto en truck. Extra sterk 

775 x 1.410 mm in spenderbox, box à 200 st.

Bruto verkoopprijs  : € 99,--

Artikelnummer : 309486

netto
€ 50,-- 100 st.

€ 84,-- 500 st.
netto€ 99,--

OPTISET 3 IN 1

Optifi t stoelhoes, vloermat en stuurhoes.

In spenderbox, box à 250 sets (excl. muurbeugel).

Bruto verkoopprijs  : € 120,--

Artikelnummer : 309037

STOELHOES STANDAARD

Passend voor alle auto’s, Wit PE, 840 x 1.400 mm.

Passend voor alle auto’s, extra sterk (40 micron),

transparant PE, 840 x 1.400 mm.

Bruto verkoopprijzen  :   € 59,-- (100 st.)

    € 103,-- (500 st.)

Artikelnummers   :  300015 (100 st.)

    300010 (500 st.) 

netto€ 47,50

STUURHOES

Blauw transparant, voor auto en truck in spenderbox,

box à 500 stuks.

Bruto verkoopprijs  : € 56,--

Artikelnummer : 300127

netto€ 84,--

WONDERMASK® 

WHEEL PAINT SYSTEM

Verfhechtende folie bespaart u op tijd en materiaal.

Afm. 1.300 x 1.300 mm. Geleverd in spenderbox,

80 stuks op rol.

Bruto verkoopprijs  : € 99,--

Artikelnummer : 312406
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INTERIEURBESCHERMING

POOKHOES

Wit PE 145 x 160 mm, rol à 500 stuks.

Bruto verkoopprijs  : € 39,--

Artikelnummer : 301062

netto€ 33,--

VLOERMAT

Lichtgrijs PE, antislip, bestand tegen olie ,

400 x 550 mm in spenderbox, box à 500 stuks.

Bruto verkoopprijs  : € 45,--

Artikelnummer : 308182

netto€ 38,--

VLOERMAT

Papier wit 70 g/m2, 375 x 500 mm

in spenderbox, box à 500 stuks.

Bruto verkoopprijs  : € 57,--

Artikelnummer : 300314

netto€ 48,--

VLOERMAT

Bruin 70 g/m2, 375 x 500 mm, doos à 500 stuks.

Bruin 150 g/m2, 375 x 500 mm, doos à 500 stuks.

Bruto verkoopprijzen  :  € 35,-- (70 g/m2)

  : € 45,-- (150 g/m2)

Artikelnummers :  300318 (70 g/m2) 

  :  300319 (150/m2)

netto
 € 30,-- 70 g/m2

 € 38,-- 150 g/m2

WANDHOUDER

Wandhouder voor 3 spenderboxen.

Bruto verkoopprijs  : € 79,--

Artikelnummer : 308015

netto€ 67,--

WANDHOUDER

Wandhouder voor 1 spenderbox.

Bruto verkoopprijs  : € 35,--

Artikelnummer : 308016

netto€ 30,--
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UW WERKPLAATS ONZE ZORG

OP ZOEK NAAR ONDERDELEN?
parts & updates voor uw apparatuur

Haal het beste uit uw apparatuur met de nieuwste software en 

updates. Schrijf u in voor een jaarabonnement en blijf altijd up-

to-date. Ook voor onderdelen van bekende merken kunt u bij ons 

terecht. 

→ 0318 648 243 → onderdelen@e-s-t.nl

STORING, KEURING OF INSTALLATIE?
onze technische dienst staat voor u klaar 

Met onze apparatuur wilt u dagelijks kunnen werken. E-S-T verzorgt 

de technische dienst en garandeert een landelijk dekkend service 

apparaat. Met snelle reactietijden en een goed getraind team met 

juiste know-how, ontzorgen zij onze relaties met service-onderhoud 

op alle apparatuur. 

→ 0318 648 243 → info@e-s-t.nl

NIEUW- OF VERBOUWADVIES NODIG? 
persoonlijk advies en projectondersteuning

Kom direct in gesprek met een specialist die volledig op de 

hoogte is van de actuele regelgeving. Naast het ontwikkelen van 

vrijblijvende Autocad tekeningen van uw werkplaats, informeren en 

adviseren ervaren projectbegeleiders over diverse opties en ideale 

oplossingen.

→ 0318 648 345 → info@oskampamtech.nl

Beheer uw werkplaats van apparatuur tot brandblusser met ESIS 2.0. In één oogopslag toegang tot alle processen, 
documentatie en resultaten. ESIS 2.0 is het nieuwste informatieplatform voor garagewerkplaatsen ontwikkeld door 
E-S-T. Meld storingen, bekijk statistieken van apparatuur, werkplaatstekeningen, handleidingen en certifi caten.

Neem contact met ons op voor een geheel vrijblijvende demonstratie!

Uw werkplaats in één oogopslag! Via deze tool “24/7” toegang tot uw virtuele werkplaats
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U wilt investeren in bedrijfsmiddelen om uw ambitie te realiseren en fi nanciële speelruimte 
houden om te ondernemen.  Daarom bieden wij u een uitgebreid leaseaanbod in 
samenwerking met OskampAmtech. Alle genoemde maandbedragen zijn indicatief, 
gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en afhankelijk van goedkeuring door 
De Lage Landen. Het minimale leasebedrag is € 5.000,00 netto. 

COLOFON
Alle genoemde prijzen zijn geldig t/m 31 maart 2018, eventuele tussentijdse kostprijs- en 
grondstof prijsstijging(en) onder voorbehoud. Prijzen netto in Euro, excl. B.T.W. Eventuele druk- 
en zetfouten onder voorbehoud. Hoewel OskampAmech bij  met samenstellen van deze uitgave 
uiterste zorgvuldigheid heeft betracht, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade ten gevolge van  onvolledigheden of onjuistheden in deze uitgave.

Contactgegevens grossier:

Maxwellstraat 4 - 6716 BX EDE
T + 31 318 648345  - F + 31 318 648249
info@oskampamtech.nl  - www.oskampamtech.nl


