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AUTOMATERIELL TILBYR DEG 
FINANSIERING 
– DETTE GIR MANGE FORDELER
• Enkelt og oversiktlig. Forsikring kan inkluderes
• Bedriften får bruksretten til utstyret, mens vi har eiendomsretten
• Utgiftsføringen av leiebeløpet gir skattefordeler i forhold til vanlig 

avskrivning
• Forbedrer bedriftens likviditet
• Gir økt fleksibilitet og forenkler bytte til nytt utstyr

Ved leieperiodens slutt er det tre muligheter: Forlenge 
avtalen, kjøpe utstyret eller levere utstyret tilbake. Vi søker 
leiefinansiering for deg. Ved innvilget finansiering har vi 
leieavtalen klar i løpet av 1-2 dager. Alle priseksempler på 
leie i denne katalogen er basert på 5 års leasingavtale, 
med kr 0,- forskuddsbetaling, 0,- i etableringsgebyr, 
kr 95,- i faktureringsgebyr og forutsetter kredittgodkjenning. 
AutoMateriell finansiering, et samarbeid med IKANO Bank.

TOTALLEVERANDØR
For å være en totalleverandør 
av verkstedutstyr, har vi et tett 
samarbeid med Nederman. 
Dette utgjør en viktig del av vårt 
prosjekteringsarbeid.

NTT AS: TOTALLEVERANDØR 
INNEN TRYKKLUFT!
NTT har i mer enn 30 år levert trykkluft- og verktøyteknikk fra 
verdens ledende produsenter. Dette gir oss mye opparbeidet 
erfaring som vi gjerne deler med våre kunder. I tillegg til å være 
NTT-forhandler av verktøy og kompressorer, samarbeider også 
AutoMateriell og NTT svært tett på prosjektnivå. 

NTT prosjekterer og leverer alt fra rørnett til komplette verktøy-/
kompressorløsninger. Med landets bredeste produktsortiment 
innen trykkluft vil vår kompetanse og erfaring gi deg:
• reduserte totalkostnader
• økt produktivitet
• større konkurransedyktighet
• driftssikkerhet

NDS Group AS avd. AutoMateriell har som oppgave 
å levere verkstedutstyr i verdensklasse til alle 
innenfor auto-bransjen. 

Vi har gjennom flere tiår levert premium 
verkstedutstyr fra verdens ledende produsenter til 
dere som vil ha en bærekraftig verksteddrift, og 
skjønner at veien dit er et godt utrustet verksted.

Året 2023 blir forandringens år i AutoMateriell. Vi ser 
viktigheten av å være en komplett leverandør med 
premium workshop equipment til alle markeder rundt 
auto. 

Vi setter med andre ord er ny standard på å være 
totalleverandør til bilbransjen. Med Nordic Lift, 
Nordic Wash og karosseriutstyr i sortimentet øker vi 
produktbredden betydelig.

Dette klarer vi med dyktige medarbeidere med lang 
erfaring og fartstid i bransjen, som har fokus på 
effektivitet og levetid i produktvalg, kompetanse og 
gjennomføring i prosjekter.

Da blir resultatet som avtalt. 

Vårt mål er å levere kvalitet, ikke bare gjennom 
premium verkstedutstyr, men også å oppfattes som 
«hel ved» i alle ledd, fra første henvendelse, til ferdig 
resultat som avtalt.

Dette forplikter, derfor er vi fortsatt på jakt etter 
dyktige, erfarne medarbeidere til service og salg. 

Ta gjerne kontakt om det frister å arbeide med 
verkstedutstyr i verdensklasse, og du er «hel ved».

2022 ble ett godt år for oss, helt etter planen. 
Hjertelig takk til alle våre kunder, og velkommen til 
nye kunder.

Vi vil fortsette vårt arbeid mot

 
- å bli best på levering av verkstedutstyr

ØYVIND KLAUSEN

Salgsdirektør

Nederman er markedsleder på avsugsystemer, og leverer 
eksosavsug, støv- og røykavsug, oljedistribusjonsanlegg med 
mulighet for tilkobling til de fleste faktureringssystem samt 
arbeidsplassavskjerming.

Kompressorer og 
trykkluftverktøy 
for auto og industri.

LEDER

PURE PREMIUM 
WORKSHOP EQUIPMENT
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Aircondition og klimaanlegg

TEXA GASBOX
(TXD Z00813)
4-gassmåler for bensinmotorer 
til bruk ved PKK eller feilsøking. 
(Kan bestilles for for NOx-måling).
Dataoverføring med blåtann.
Leasing kr 669 ,-/mnd

TEXA OPABOX
(TXD Z00951)
Røykgassmåler for diesel-
motorer for bruk ved PKK.
Dataoverføring med blåtann.
Leasing kr 532,-/mnd

TEXA AVGASSPAKKE
(TXD AVGASSPAKKE)
Vi anbefaler pakkeløsningen 
med Gasbox, Opabox og lade-
stasjon. Alt på ett sted og alltid 
med strøm!
Leasing kr 1.303,-/mnd

TEXA GAS MOBILE
(TXD Z06140) 
Vi anbefaler også tråd-
løs skjerm/betjeningspanel 
(blåtann) for Opabox og 
Gasbox. Med innebygget 
skriver.

TEXA KONFORT 712 R
(TXD Z13910/TXD Z13911)
Mellomklassemodell tilgjengelig enten 
for R134a eller R1234yf. Har de typiske 
egenskapene til toppmodeller, som aut. 
vedlikehold av servicestyring og måling 
av oljemengde som gjenvinnes med den 
elektroniske vekten. Olje- og sporstof-
finnsprøytning. Brukervennlig maskin. 
Leasing kr 842,-/mnd

VI ANBEFALER: For at du skal komme raskest mulig i gang, anbefaler vi at du bestiller startpakke/klargjørings-
pakke sammen med din nye AC-maskin. Da leveres den ferdig igangkjørt, og er klar til bruk. Alternativt bestiller du oljer, 
gass og sporstoff separat slik at du kan ta igangkjøringen selv. Du finner startpakkene som tilbehør på vår hjemmeside.
Husk også å bestille annet tilbehør som gass, oljer og sporstoff til de bilene du jobber oftest på.

Avgassmålere

TEXA KONFORT 780R BI-GAS TOUCH
(TXD Z16510)
Helautomatisk toppmodell for R134a og 
R1234y inkl. el-/hydridbiler. Kompakt 
kombimaskin med 10” Android fargeskjerm 
m/brukervennlig meny og WiFi-tilknytning. 
Hermetisk tette olje-/sporstoffbeholdere. 
Integrert skriver. Leasing kr 1.605,-/mnd

Kr 41.000,-
Kr 56.800,-

Kr 78.200,-

 Kr 31.400,-
TEXA KONFORT 705 R OFF ROAD
(TXD Z10480)
Robust R134a innstegsmodell designet for 
service av klimaanlegg på anleggs maskiner/
traktorer etc. i felt. Kan og brukes på bil. 
Database og lagring på SD-kort. Med 
oljeinnsprøytning. Med vektlås og robuste 
skumfylte hjul for transport i terreng. 
Leasing kr 645,-/mnd

 Kr 93.000,-
TEXA KONFORT 744R FOR  CO2
(TXD Z11650)
Helautomatisk modell for CO2-klimaanlegg.  
Utviklet i samarbeid med tyske bil-
produsenter. Svært høy presisjon. Hermetisk 
tette oljebeholdere. Automatisk lekkasjetest. 
Lagring og oppdatering på SD-kort. 
Leasing kr 1.908,-/mnd

Kr 32.600,- Kr 25.900,- Kr 63.500,- Kr 10.785,-

TEXA KONFORT 760R TOUCH / BUS TOUCH
(TXD Z16450/TXD Z16451 / TXD Z16620/TXD Z16621)
Helautomatisk modell med mange funksjoner.
Kan leveres for R134a eller R1234yf. Egnet for
el-/hydridbiler. Med 10” Android fargeskjerm m/
brukervennlig meny og WiFi-tilknytning. Hermetisk 
tette olje-/sporstoffbeholdere. OEM-godkjenninger. 
Utgave med kjølegassidentifisering er tilgjengelig 
(pristillegg). Egen utgave (BUS) for store anlegg/ 
buss. Skriver og støvtrekk er inkludert. 
Leasing kr 1.166,-/mnd /1.328,-/mnd

Kr 64.700,-

NYHET! NYHET!NYHET!
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AutoMateriell skreddersyr bremsetestere og testlinjer til akkurat ditt behov og din plass.  
Vi leverer det utstyret du behøver utfra hvilke totalvekter du jobber med (personbiler, vare- og lastebiler osv.). 
De forskjellige løsningene gir stor grad av valgfrihet, men felles for alle løsningene er førsteklasses kvalitet  
og løsninger i tråd med gjeldende forskrifter og bransjekrav.

Bremsetestere og testlinjer

ALTUS FOR PKK INNTIL 7.5 TONN

ALTUS KOMPLETT TESTLINJE
Vi bygger komplett testlinje til ditt behov. 
Her et eksempel på en aktuell testlinje som gir 
deg svar på:
      
• om bilen har riktig sporing
• bilens veigrep (støtdemperslitasje)
• rullemotstand
• ovalitet på bremseskiver/-tromler
• maksimal/skjevhet i bremsekraft

Dette gjøres på begge aksler. Programvaren samler 
dette og gir en rapport som kan lagres/skrives ut.

ALTUS RT2002 BREMSETESTER 
- STANDARDBREDDE
(ANA RT2002X)
Bremsetester med 4x4 vendesett. Maks. aksellast 
4 tonn. Også for biler med elektronisk håndbrekk. 
Kan kombineres med løft i rullesett. Kan bygges ut 
til komplett testlinje med spormål, støtdemper- og 
hjulopphengstester. Sporvidde 800 - 2.200 mm. 
Display med bremsekraft inntil 8 kN. 
Leasing kr 2.050,-/mnd

ALTUS RT9002 BREMSETESTER 
- MED BREDT RULLEFELT
(ANA RT9002)
Bremsetester med 4x4 vendesett. 
Maks. aksellast 4 tonn. Også for biler med 
elektronisk håndbrekk. Kan kombineres 
med løft i rullesett. Kan bygges ut 
til komplett testlinje med spormål, 
støtdemper- og hjulopphengstester. 
Sporvidde 880 - 2.680 mm. 
Leasing kr 2.650,-/mnd

ALTUS RT2002-LP22 LAVPROFIL 
BREMSETESTER - STANDARDBREDDE
(ANA RT2002-LP22)
Lavtbyggende rullebremsetester. Godt egnet 
for montering oppå gulv foran 4-søyler/
kjørebaneløfter. Med 4x4 vendesett. Maks. 
aksellast 4 tonn. Også for biler med elektronisk 
håndbrekk. Sporvidde 880 - 2.200 mm. 
Ramper er tilbehør. 
Leasing kr 2.242,-/mnd

ALTUS DISPLAY R501
Analogt display med V/H-
side -og differanseindikator 
m.m. er standard-utstyr på 
våre Altus bremseprøvere

ALTUS PEDALTRYKKMÅLER 
MED DISPLAY
(ANA 902691)
Veileder til kontrollinstruks for PKK påpeker 
at ved kontroll av skjevhet må det benyttes 
pedaltrykkmåler dersom det er nødvendig 
å gjennomføre kontrollen ved å kjøre et hjul 
om gangen i bremseprøveren (4x4- modus). 
Pedaltrykkmåler med eget display gjør det 
mulig å se pedal-trykket mens man utfører 
bremsetesten i denne modusen.  

Kr 99.900,- Kr 109.900,-

Kr 129.900,- Kr 9.900,-

Testlinjen kan bestå av:
• PC-konsoll med Atlas programvare
• Rullefelt/bremseprøver
• Automatisk overkjøringsvern/løft i rullefelt
• Støtdemper-/veigrepstester
• Sporplate m/avlastningsplate for sporingssjekk

ALTUS DISPLAY 901L
Digitalt display for Altus 
bremsetestere/testlinje 
PKK 3.5T (alternativ mot 
pristillegg).
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MAHA FOR PKK INNTIL 3.5 / 7.5 TONN

MAHA MBT 2250 EUROSYSTEM 
- 3.5 TONN AKSELLAST
PC-basert bremsetester. Testhastighet 5 km/t for 
elektronisk håndbrekk. Leveres med kabinett, PC, 
skjerm, skriver, 4x4 vendesett og galvanisert rullesett. 
Kan bygges ut til markedes mest avanserte testlinje. 
Kan leveres for PKK 7.5T med 4 tonn aksellast alt. 5 
tonn/bredt rullefelt. 
Leasing fra kr 3.201,-/mnd

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co er en av verdens største produsenter av testutstyr. 
De har alltid vært innovative og en pioner innen elektroniske bremsetestere.

MAHA har tekniske løsninger som gjør de til den mest fremtidsrettede leverandøren av testutstyr til bilbransjen. Dette i 
tillegg til meget høy kvalitet er grunnen til at de er OEM-godkjent av ”alle”. MAHA har et enormt program i analoge og 
digitale bremsetestere og testlinjer som alle er meget brukervennlige.

MAHA MBT2250 
Eurosystem bremsetester med integrert 
dekkmønsterskanner som gir operatøren 
mønsterdybder og mønsterprofil på alle 

fire hjul.

MAHA MLT 3000 
digitalt lysjusteringsapparat 

for den aller siste lys-
teknologien på de nyeste 
bilene kan integreres i 

testlinjen.

Connect tablet 
Mulighet for android nettbrett 

som operatøren tar med seg inn i 
kjøretøyet slik at hele testlinjen kan 

betjenes mens man sitter i kjøretøyet.

Fra kr 156.900,-

Veigrepstester utstyrt 
med en feilsøkingsmodul 

for enkelt å avdekke 
frekvensavhengige ulyder 

f.eks. knirk.

MAHA har OEM-godkjente bremseprøvere for:Audi • BMW • Mercedes-Benz • Peugeot • PorscheSeat • Škoda • Volkswagen

OEM-GODKJENNINGER:

NYHET!

Be om tilbud

MAHA CONNECT C-MBT 3.5 W220 400V - 3.5T AKSELLAST
Connect digital bremsetester med fremtidens teknologi og tilnærmet 
ubegrensede muligheter for tilkobling til PC, ekstern skjerm, tablet, 
telefon eller analogt display. Derav slagordet ”Bring your own device”. 
Resultatet vises direkte på din mobiltelefon, nettbrett, laptop, stasjonær 
PC eller tv skjerm. Alternativt kan man også velge tradisjonelt 
analogt display om det er ønskelig. Med MBT CONNECT kreves ingen 
internettilgang, software eller app. Bremsetesteren kommuniserer 
direkte via LAN eller trådløst via WiFi med din enhet via nettleser. Kan 
også kjøres sammen med EUROSYSTEM software (ekstrautstyr). Med 
EUROSYSTEM har du mulighet til å  samle testene i en database og 
koble til ytterligere testutstyr som støtdempertester, lysjusteringsapparat, 
avgassmålere mm. MBT CONNECT finnes som standard i tre ulike 
bredder, fra 2200 – 2800 mm sporvidde. CONNECT finnes også med 
delt rullesett med valgfri sporvidde for installasjon ved smøregrav 
el. Robuste stålruller med maksimal friksjon. Testhastighet 5 km/t for 
elektronisk hånd-brekk. Leveres inkl. 50” skjerm og nettbrett for full 
fleksibilitet og bruker vennlighet, 4x4 vendesett og galvanisert rullesett. 
Kan leveres for PKK 7.5T med 4 tonn aksellast, alternativt 5 tonn.

WiFi 
eller 
LAN
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Dekkmaskiner/dekkutstyr

JOHN BEAN B100
(JBD B100)
Avbalanseringsmaskin for personbiler, SUV 
og varebiler. Også egnet for motorsykkel 
med MC-oppspenning (tilbehør).
Dette er en nøyaktig og plassbesparende 
maskin for verksteder med begrenset 
volum på dekk. Hjuldata avleses med 
målearm. Manuell hurtigoppspenning. 
Flere aluprogrammer, splittvektprogram og 
minimaliserings-/optimaliserings-program. 
Leasing kr 511,-/mnd

JOHN BEAN B800P
(JBD B800P)
Helautomatisk høyproduksjons-
avbalanseringsmaskin for personbiler 
og mindre varebiler.
Kun 4,5 sek. spinntid. Med felgskanner 
og Smart Sonar for kontaktfri 
registrering av dekk og felg og 
automatisk valg av balanseringsmodus 
og vektposisjon. Med intuitivt Platinum 
brukergrensesnitt og brukervennlig 
touch-skjerm-betjening.
Automatisk hjuloppspenning og visning 
av loddplassering med laser.
Leasing kr 2.344,-/mnd

JOHN BEAN B600L/B600P
(JBD B600L/JBD B600P)
Avbalanseringsmaskin med stor  
brukervennlig touch-skjerm og kun 4,5 
sek. spinntid! P-versjonen har automatisk 
elektromekanisk hjuloppspenning 
og kjører hjulet i riktig posisjon. Aut. 
registrering av alle felgdata m/målearm 
og sonar. Innv. LED felgbelysning. 
Viser loddplassering med laser 
på alufelg. Flere aluprogrammer, 
splittvekt-program og minimaliserings-/
optimaliseringsprogram. 
Leasing fra kr 1.435,-/mnd

JOHN BEAN B340L/B340P
(JBD B340L/JBD B340P)
Avbalanseringsmaskin med integrert 10” 
touch-skjerm og kun 4,5 sek. spinntid! 
P-versjonen har automatisk elektro-
mekanisk hjuloppspenning og kjører 
hjulet i riktig posisjon. Aut. registrering av 
alle felgdata m/målearm og sonar. To 
brukerprofiler. Viser loddplassering med 
laser på alufelg. Flere aluprogrammer, 
splittvektprogram og minimaliserings-/
optimaliseringsprogram.
Leasing fra kr 1.004-/mnd

TSI STE-M CE SEIPEMASKIN
(SED STE-M CE/SED STE-M PAKKE 1/
SED STE-M PAKKE 2)
Seipemaskin som håndterer både monterte 
og umonterte dekk! Det mest vanlige 
bruksområdet er seiping av umonterte dekk 
til tungbil på maskinens ekspansjonsnav. 
Navet kan svinges til siden for å spenne 
opp dekk montert på felg med egnet kon 
eller adapter på en aksel. Selve seipingen 
kan gjøres på kun 3-4 minutter. Seiper både 
nye, brukte og regummierte dekk.     
Leasing fra kr 3.856,-/mnd 

JOHN BEAN B1200P
(JBD B1200P)
Helautomatisk høyproduksjons- 
diagnoseavbalanseringsmaskin 
med felgskanner og Smart Sonar 
for kontaktfri registrering av dekk 
og felg og automatisk valg av 
balanseringsmodus og vektposisjon. 
Med intuitivt Platinum brukergrensesnitt 
og brukervennlig touch-skjerm-
betjening. Diagnostiserer hjulet for 
kast (urundhet) og gir anbefaling om 
match-montering av dekk og felg. 
Automatisk hjuloppspenning og visning 
av loddplassering med laser. 
Leasing kr 2.854,-/mnd

Kr 24.900,- Fra Kr 48.900,- Fra Kr 69.900,-

Kr 114.900,- Kr 139.900,- Fra Kr 189.000,-

Stor 
berøringsskjerm 
og LED felglys

Felg-
skanner!
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KART HJULVASKER PERSONBIL
(KAR W 300 H 230V/KAR W 300 H 400V)
Helautomatisk og miljøvennlig 
hjulvaskemaskin for personbil-/varebilhjul. 
Maks. hjuldiameter 800 mm. Maks. 
hjulbredde 305 mm. Lave driftskostnader 
og effektiv rengjøring med varmt vann, 
rengjøringsmiddel og granulatkuler. Det 
behøves ingen permanent vann- og 
avløpstilkobling - 300 liter vanntank.
Leasing kr 1.775,-/mnd

JOHN BEAN T7800G
(JBD EEWH586AE4)
Dekkomlegger med senteroppspenning 
og powerMONT™ finger-/krokverktøy 
for skånsom og effektiv omlegging 
av dekk uten bruk av dekkspak. Med 
sjokkfyllersystem, trådløst betjent quickLOK-
oppspenningssystem samt både standard 
beadløsner og rullebeadløsnersystem med 
to ruller. Godt egnet for krevende dekk-
dimensjoner/-typer. Med hjelpearm og 
230 V 1-fas inverter-motor med avansert 
momentstyrt PROspeed-teknologi. 
Hjulløfter er tilbehør. 
Leasing kr 3.160,-/mnd

SICAM EVO 624 S IT V1
(SIC EVO 624 S ITV1)
Robust dekkomlegger fra 
Sicam med unik stivhet i tårnet! 10–28” 
felgkapasitet. Svært rask beadløsner og 
luft-fyller. Hjelpearmer for run flat og 
andre krevende dekk. Sjokkfyller med 
luftdyser i klørne. Kraftig 230V 1-fas til 
3-fas frekvensomformerstyrt motor med 2 
hastigheter betjent via pedal (7/15 o/min.) 
Leasing kr 1.435,-/mnd

HJULVASKER FOR SUV-HJUL
(KAR W 4X4 HP 230V/KAR W 4X4 HP 400V)
Hjulvaskemaskin som også håndterer de 
største SUV-/offroad-hjulene. Maks. hjul-
diameter 850 mm. Maks. hjulbredde 
360 mm. Lave driftskostnader og 
effektiv rengjøring med varmt vann, 
rengjøringsmiddel og granulatkuler. Det 
behøves ingen permanent vann- og 
avløpstilkobling - 300 liter vanntank.
Leasing kr 2.032,-/mnd

Versjon uten 
hjelpearmer er 
også tilgjengelig 
- se vår 
hjemmeside.

SICAM EVO 628 S IT V8
(SIC EVO 628 S ITV8)
Svært robust ”dekkspakfri” dekk omlegger 
med 12-32” felgkapasitet! Automatisert 
”fingerverktøy”. Ergo Control ”fingerstyrt” 
beadløsner for maksimal komfort, 
sikkerhet, brukervennlighet og beskyttelse 
av hjul. Unik stivhet i tårnet. Hjelpearmer 
for run flat og andre krevende dekk. Med 
sjokkfyller i klørne og kraftig 230V 1-fas til 
3-fas frekvensomformerstyrt motor med 2 
hastigheter betjent via pedal (7/15 o/min.) 
Leasing kr 2.050,-/mnd

SICAM EVO 628 S IT V6
(SIC EVO 628 S ITV6)
Svært robust dekk omlegger med 
12-32” felgkapasitet Ergo Control 
”fingerstyrt” beadløsner for maksimal 
komfort, sikkerhet, brukervennlighet 
og beskyttelse av hjul. Unik stivhet i 
tårnet. Hjelpearmer for run flat og 
andre krevende dekk. Med sjokkfyller 
i klørne og kraftig 230V 1-fas til 3-fas 
frekvensomformerstyrt motor med 2 
hastigheter betjent via pedal (7/15 o/
min.) Leasing kr 1.640,-/mnd

Kr 154.900,- Kr 86.500,- Kr 99.000,-

Kr 99.900,-Kr 79.900,-

Svært robust 
dekkomlegger 
med 12-32” 

felgkapasitet! 

Kr 69.900,-

Dekkmaskiner/dekkutstyr

Med 
trådløs

quickLOK™ 
og Sjokk-

fyller



VERKSTEDUTSTYR8 

Olje-/eksos-/luftutstyr

AVSUGSARMSETT FOR 
SVEISERØYK OG STØV 
(NED 10230030) 
Nederman avsugsarmsett for 
sveiserøyk og støv, komplett 
med 2 m originalarm, N16 vifte, 
stativ og manuell startbryter 
med motorvern, 400 V tre-fas.

Kr 12.990,-

MILJØVOGN FOR FAT
(NED 28390)
Miljøvogn for fat.
Fattralle med oppsamling for 
evt. lekkasjer fra fat.
Passer for opp til 200 - 208 l 
plast og stålfat.
Leveres med to Ø200 mm. hjul, 
samt ett Ø100 mm. sving -og 
låsbart styrehjul.
Oppsamlingskapasitet 220 L.
Kan utstyres med pumpe, 
trommel etc.

INDUSTRISTØVSUGER
(NED 40055000)
Nederman industristøvsuger 
160E. Med sugeslange og 
gulvmunnstykke. Lav vekt og 
enkel håndtering, posefilter med 
manuell filterrens og lang levetid 
(4-6000 driftstimer) på filter, høy 
filtreringseffektivitet, mikrofilter og 
andre munnstykker kan leveres 
som tilleggsutstyr, 230 V maks 1500 
Watt, Automatisk start og stopp for 
elektroverktøy med stikk for dette.

SLANGETROMMEL 
HØYTRYKK VANN
(NED 30801893)
Nederman 893 åpen slange-
trommel for høytrykk vann, 
robust, åpen utførelse, 
med 15 m – 3/8” slange, maks. 
250 bar trykk. 
Galvanisert stativ.

KAPSLET SLANGETROMMEL 
FOR LUFT 
(NED 30815483)
Nederman 883 slangetrommel 
for luft, med optimalisert 
fjærkraft, enkel justerbar fra 
utsiden, kapslet, lakkert stål, 
grå med 15 m 3/8” slange, 
maks. 15 bar.
10 års begrenset garanti.

NEDERMAN C30 
KABELTROMMEL
(NED 30710430)
Nederman C30 230V kabeltrommel 
med 17 m 3x1,5mm H07RN-F 
gummikabel, kaspling IP55, 
stikk IP44, kulelager i aksel, 
sikkerthetslås, svingbart veggfeste 
og termosikring, kapasitet 
1400/2300W (innrullet/utrullet 
kabel). 10 års begrenset garanti.

EKSOSOPPRULLER 
TUNGBIL MED SPJELD
(NED 20801065)
Nederman eksostrommel i 
kompositt. For last/buss, med 
spjeld. Leveres med 5 m 
Ø150mm/6” NTP slange. 
Med festebrakett og 
slangeføring.

EKSOSMUNNSTYKKE
TUNGBIL  
(NED 20803361)
Nederman eksosmunnstykke, for 
lastebil og buss, med spjeld. Maks 
størrelse eksosrør Ø150 mm, for 
150 mm/6” slange. Med stålslange 
for innvendig beskyttelse mot høye 
temperaturer i eksosslange.

Kr 14.390,- Kr 18.490,-

Kr 6.390,- Kr 4.999,-Kr 14.990,- Kr 2.690,-

Kr 4.900,-

TRANSPORTABELT 
OLJEANLEGG FOR FAT
(NED 45976086)
Transportabelt oljeanlegg for 
hel-fat, med trykkluftdrevet 
pumpe, maks. 40 l min, 
fattralle, 3 m slange og 
fyllepistol, automatisk 
dryppventil, måler med digital 
avlesing, ikke godkjent for kjøp 
og salg.

Kr 10.900,-

NYHET!
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Rett verktøy er viktig. Både med tanke på mest mulig rasjonell drift 
og ikke minst for å unngå kostbart og lite innbringende omarbeid. 
Aktuelt tilbehør for å utføre en profesjonell firehjulsutmåling finner 
du under hver enkelt modell på våre hjemmesider.

Hjulstillingsapparat

DET AVGJØRENDE TILBEHØRET

JOHN BEAN V1200
Plassbesparende John Bean 3D 
hjulstillingsapparat med neste 
generasjon programvare med 
særdeles rask utmåling. Uten 
kamerabom foran hjulstillingsløfter. 
Kameraer montert på kjøretøyet 
og løfter.
Leasing kr 3.262,-/mnd

JOHN BEAN V2280
John Bean 3D hjulstillingsapparat 
med neste generasjon program vare 
og automatisk høydejustering av 
kamerabom. Særdeles rask utmåling 
og programvare med det unike 
kryssdiagnonalmålet som avdekker 
evt. skjevhet i kjøretøyet.
Leasing kr 4.078,-/mnd

JOHN BEAN V2380  
Nytt John Bean 3D hjulstillingsapparat med neste 
generasjon programvare og automatisk høydejustering 
av kamerabom. Særdeles rask utmåling og 
programvare med det unike kryssdiagnonalmålet som 
avdekker evt. skjevhet i kjøretøyet. Med OEM-veivisere
og hurtigsjekkfunksjon Leveres med AC400 hurtigfester. 
Leasing kr 4.486,-/mnd

Kr 159.900,-

Kr 219.900,-

Kr 199.900,-

AC 
400

JOHN BEAN V3300
Nytt mobilt John Bean 3D hjulstillingsapparat 
med neste generasjon programvare og automatisk 
høydejustering av kamerabom. Særdeles rask utmåling
og programvare med det unike kryssdiagnonalmålet
som avdekker evt. skjevhet i kjøretøyet. Med OEM-veivisere
og hurtigsjekkfunksjon. Kan leveres med AC400 hurtigfester.
Leasing kr 5.098,-/mnd

Kr 249.900,-

AC 
400

tilgjengelig

NYHET!

John Bean® er det originale 3D hjulstillingsapparatet, og fortsetter å 
ligge i front på videreutvikling av raske, nøyaktige og brukervennlige 
løsninger for 3D hjulvinkelutmåling og justering. Next Generetion pro-
gramvare er basert på brukererfaringer, og ekstremt hurtige målinger er 
oppnådd gjennom teknologiske fremskritt og optimalisert programvare.    

Vi leverer OEM-godkjente hjulstillingsapparater 
for bl.a. alle merker i Volkswagen-gruppen 
(VAS 701 001) og Mercedes-Benz (V3400 MB1).

OEM-GODKJENNINGER:
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Diagnose 

IDC5 SOFTWARE
Hjernen i TEXAs diagnose

IDC5-programvaren er komplett, praktisk, intuitiv og gir rask tilgang til 
kommunikasjon med kjøretøyene.
 
Den guider deg gjennom alle diagnostiske faser, fra feilkoder til løsnigen. 
Alltid på en praktisk, trygg og profesjonell måte.

IDC5-plattformen er laget for fem forskjellige kjøretøygrupper 
- CAR  Personbil / Varebil. Tilvalg Supercar.
- TRUCK     Lastebil / Tilhengere / Buss.
- BIKE         MC, snøscooter, ATV, Vannscooter.
- OHW         Traktor og Anleggsmaskiner, Industrimotor.
- MARINE    Påhengsmotorer, IN Board-motorer.

IDC5 kan installeres på WIN10 eller WIN11 PC. 
Bestiller du PC hos oss, gjør vi alt klart! 
Det samme gjelder nettbrettene som TEXA leverer, vi gjør alt klart for deg. 

IDC5 diagnose-programvaren er intuitiv og har en lettfattelig meny. 
Den hjelper deg gjennom servicer, kompliserte feilsøkinger, koding og 
kalibreringsoppgaver. I tillegg kommer mange nyttige hjelpeapplikasjoner. 
Ta kontakt, og vi skreddersyr diagnoseløsningen for ditt verksted!

NAVIGATOR NANO S
(TXD D08662)
Kompakt BT diagnose interface. Møter Pass-
Thru protokollen. Kun for IDC5 CAR.

NAVIGATOR TXB EVOLUTION
(TXD D117D0)
Diagnose interface for IDC5 BIKE 
& MARINE. Blåtannkommunikasjon. 

TXT MULTIHUB
(TXD D155A0)
Diagnose interface med 16 pin EOBD 
kabel. Kan brukes med alle Softwarene 
i IDC5-plattformen. Innebygget DoiP – 
Wi-Fi og Pass-Thru. Den er utstyrt med 
støtdempende hjørner og er IP53-sertifisert, 
motstår vannsprut og støv. MIL-STD 810G 
Militær standard, transitt drop test.

AXONE VOICE
(TXD D171X0)
Kraftig og høytytende “Hands free” 
Windows diagnoseløsning med 13,3” 
skjerm. Windows 10 Enterprise. 
Intel® Core i5. Ansiktsgjenkjenning og 
stemmestyring av diagnose. “Hey TEXA”. 

AXONE NEMO MINI
(TXD D168X0)
Kompakt, praktisk og komplett. 
11,6” berøringsskjerm. Windows 10 
Enterprise Pro operativsystem. 
Intel Celron N4120. Innstegsmodell 
med ovverraskende muligheter. 

NYHET!

Kr 48.350,- Kr 17.300,-

Be om tilbud på aktuell software

Kr 10.950,- Kr 10.300,-

Kr 18.850,-
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Løfteutstyr - 2-søylere fra 3.5 til 9 tonn

ROTARY 3.5 TONN
(RTY SPOA3TSNEH2GEZ)
Asymmetrisk hydraulisk billøfter.
Løfter alt fra de minste småbilene til
de vanligste person- og varebilene.
Flere varianter; kan f.eks. leveres
med dobbel betjening og flip-up-kon-
soll. Kan leveres i VAS-godkjent utgave 
(for VW). Leasing kr 922,-/mnd

ROTARY 4.5 TONN
(RTY SPO40E5EH2X)
Symmetrisk hydraulisk billøfter. 
Løfter alt fra de minste småbilene 
til de lengste varebilene med 
standard armer. Leveres med 
dobbel betjening.
Leasing kr 1.435,-/mnd

ROTARY 4.5 TONN BMW
(RTY SPOA40E-BMW)
BMW-godkjent hydraulisk billøfter 
med asymmetriske armer spesialtil-
passet for BMW-modeller (kortere). 
Leveres med hvite søyler og grå 
armer. Dobbel betjening.
Leasing kr 1.435,-/mnd

ROTARY 5.5 TONN
(RTY SPO55E-EH2)
Symmetrisk hydraulisk løfter. Den 
optimale løfteren for de større 
varebilene. Løfter også de fleste 
vanlige personbilene. Godkjent av 
Volkswagen i høyde EH4 (offisielt 
VW verkstedutstyr VAS 771 017).
Leasing fra kr 2.650,-/mnd

STERTIL-KONI 
SK 2055 5.5 TONN EFA
(KND 35013000/35013001)
Unik konstruksjon på løftestol gir stor 
fleksibilitet; kan brukes på alt fra små 
personbiler til store varebiler og små 
lastebiler. Løftekapasitet  5.5 tonn.
Leasing kr 3.262,-/mnd

MAHA MASTAR 3.5 A 
(MAH VP 251230/MAH VP 251232) 
Ny elektromekanisk premium 
2 søyler fra Maha Egnet for 
alt fra Smart ForTwo til lang 
Transporter T6.
Leasing fra kr 1.229,-/mnd

STERTIL-KONI SK 2070 7 TONN
(KND 35020001/35020000)
Symmetrisk hydraulisk billøfter med 7 tonn løftekapasitet. Kan 
leveres med flere kombinasjoner av teleskopiske (2-delte) eller 
dobbeltteleskopiske (3-delte) armer som gir stor fleksibilitet. 
Leasing kr 3.670,-/mnd

STERTIL-KONI SK 2090 9 TONN
(KND 35030001/35030000)
Leasing kr 4.792,-/mnd

Kr 44.900,-

Kr 69.900,-

Kr 69.900,-

Kr 129.900,- Kr 234.900,-

Kr 179.900,-

Kr 159.900,-

Fra kr 59.900,-

MAHA ZS SQUARE II
Premium inground 2-søyler 
med mulighet for svingarmer, 
løfteplattform eller kjørebane og 
kapasitet fra 3.5 til 6.5 tonn.
Mulighet for flatt gulv/flush floor 
og mange konfigurasjoner.

ROTARY 6.5 TONN
(RTY SPO65E-LWB)
6.5-tonns billøfter. Den optimale
løfteren for de større varebilene,
men løfter også de fleste vanlige
personbilene. Standard med
betjening på begge sider.
VAS-godkjent (for VW).
Leasing kr 3.466,-/mnd

Kr 169.900,-

ROTARY EV 3.5 TONN
(RTY SPOA3TSEH2EV)
Elbilløfter fra Rotary. 
Asymmetrisk hydraulisk løfter med 
”EV-armer” med mulighet for 90° 
ledd rotasjon for fri tilgang til ut- og 
innmontering av elbilens batteripakke!
Leasing kr 1.640,-/mnd

NYHET!

Extended 
Flex Arms 

(EFA)

BE OM TILBUD

Kr 79.900,-
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ROTARY SM40-47 
Elektrohydraulisk 4-søyler 
med 4 tonn løftekapasitet for 
person- og varebiler. Flate 
kjørebaner (uten nedfellinger). 
Leasing kr 2.050,-/mnd

ROTARY SM40-47AK 
Elektrohydraulisk 4-søyler
med integrerte glideplater
for hjulstilling. Kjørebane-
lengde 4.700 mm.
Løftekapasitet 4 tonn. 
Leasing kr 2.703,-/mnd

WERTHER 5/5.5 T. FOR 
HJULSTILLING
(WIP 450 3DB G/WIP 455 3DB G)
Elektrohydraulisk 4-søyler for 
hjulstilling. 5/5.5 tonn løfte-
kapasitet. Korrosjonsbeskyttede 
5.3/6.0 m. lange kjørebaner. Kan 
også leveres med traversløfter. 
Leasing fra kr 3.058,-

ROTARY SM40LT-47 AK 
(KND 43620924/ 43620920) 
Elektrohydraulisk 4-søyler med 
4 tonn løftekapasitet med 
frihjulsløft og integrerte glide-
plater for hjulstilling. 
Leasing kr 3.262,-/mnd

MAHA CARLIFT II 
4.0 W F/HJULSTILLING (230V)
(MAH CARLIFT4WHJL23)
Elektrohydraulisk høypresisjons
4-søyler for hjulstilling. 
4.0 tonn løftekapasitet. Kjøre-
banelengde 4.4 m. Ekstremt høy 
presisjon og stabilitet. Med lys-
sett. Leasing kr 5.098,-/mnd

WERTHER 5 T. FOR 
HJULSTILLING M/
SLITASJETESTER
(WIP 450 JCB5 D)
Elektrohydraulisk 4-søyler for 
hjulstilling. Med slitasjetester 
for PKK inntil 7.5 T. 
Kjørebanelengde 5.7 m. 
Løftekapasitet 5 tonn.
Leasing kr 3.976,-/mnd

STERTIL-KONI ST 4055
Elektrohydraulisk 4-søyler med 
5.5 tonn løftekapasitet og lav 
profil (kun 16 cm. påkjørings-
høyde). Med flate kjørebaner 
tilgjengelig i 5.15 m. og 5.75 
m. lengde. Utgave med større 
bredde mellom søyler er til-
gjengelig. 
Leasing fra kr 2.854,-/mnd

STERTIL-KONI ST 4070
Elektrohydraulisk 4-søyler med 7 
tonn løftekapasitet og lav profil 
(kun 16 cm. påkjørings-høyde). 
Med flate kjørebaner tilgjengelig i 
5.15 m., 5.75 m. og 6.25 m. lengde. 
Utgave med større bredde mellom 
søyler er tilgjengelig. 
Leasing fra kr 3.262,-/mnd

STERTIL-KONI ”CAMPER”
Lavprofil 4-søyler ideell for bobil. 
7 tonn løftekapasitet, hjulstillings kit, 
godkjent slitasjetester for 7.5T PKK 
og med 3.2T traversjekk. Kjøre-
banelengde 6.25 m. Innv. bredde 
mellom søyler hele 3.3 m.  
(Utstyr kan tilpasses behov)

STERTIL-KONI ST 4120 EBRIGHT
Elektrohydraulisk 4-søyler med 12 tonn 
løftekapasitet og lav profil 
(kun 24.5 cm. påkjørings-høyde). 
Nå med ebright® Smart Control 
System! Tilgjengelig i 4.77 m., 6.47 m, 
8.27 m. og 10.27 m. kjørebanelengde.
400V 3-fas. 
Leasing fra kr 5.241,-/mnd

Kr 99.900,-

Kr 132.500,-

Kr 194.900,-

Fra kr 259.900,-

BE OM TILBUD

Fra kr 159.900,-

Kr 249.900,-

Kr 159.900,-

Fra Kr 149.900,-

NYHET!

Her vist med frihjulsløfter (ekstrautstyr)

NYHET!

Komplett 
løsning!

4-søylere 

Fra kr 139.900,-
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ROTARY S 50 
(RTY S50LTAKPD8-55C)  
Kjørebaneløfter med 5 tonn løftekapasitet. 
For hjulstilling, med frihjulsløfter og 8-veis slitasjetester for PKK inntil 
7,5tonn. Flere varianter tilgjhengelig. Leveres med elektroforetisk 
lakkering for høy korrosjonsbeskyttelse, også i hulrom.
Leasing fra kr 7.763,-/mnd

MAHA DUO CM 
5.0 U FOR PKK
(MAH DUOCM50UPKK400/
DUOCM50UPKK230)
Premium kjørebaneløfter 
for inspeksjon med 5 tonn 
løftekapasitet for person- og 
varebiler. Med slitasjetester 
for PKK 7.5T og frihjulsløfter.  
Leasing kr 10.877,-/mnd

MAHA DUO CM 4.2
Elektrohydraulisk premium kjørebaneløfter med 4.2 tonn løftekapa-
sitet for person- og varebiler. Mange varianter for ulike formål til-
gjengelig. ”Skreddersøm” av tilbehør etter verkstedets behov er mulig. 
Leasing fra kr 4.486,-/mnd

WERTHER 263 / 263/35HS
(ITA K263/ITA K263/35HS)
Lavløfter for person-/varebil. Versjon med 3-tonns kapa-
sitet/1.932 mm. lengde og versjon med 3.5-tons kapa-
sitet/2.120 mm. lengde. Løftehøyde 930/953 mm. Leveres 
med galvanisert plattform, ramper og bunnplate. 
Leasing fra kr 1.006,-/mnd

MAHA TWIN F IV 3.5
Lavtbyggende, støysvak og svært stabil premium sakseløfter. 
3.5-tonns løftekapasitet, helt fra laveste løftehøyde. Min. høyde 
105 mm. Variant for inground-montering tilgjengelig. 
Løftetid 35 sek. Lav hastighet i lav løftehøyde mulig. 

WERTHER WP35R
(ITA KP35R SRHG)
3.5-tonns kanalløfter. Leveres med varmgalvanisert plattform 
og bunnramme. Også godt egnet for inground-montering (egen 
variant). Leasing kr 1.845,- /mnd

WERTHER STRATOS SRE/S
(WIP STRATOS SRESHG)
3.5-tonns kanalløfter med ekstra lange plattformer (2.12 m. 
inkl. rampene) og kun 98 mm. overkjøringshøyde. 
Varmgalvanisert plattform og bunnramme og grå farge. 
Leasing kr 1.947,- /mnd

WERTHER WX60 VERTIKALSAKSELØFTER
Kjørebaneløfter med 6 tonn løftekapasitet og sakseben
for enkel adkomst under kjøretøyet. Versjoner både for
montering nedfelt eller oppå gulv. Kan leveres med 3.5T 
frihjulsløfter, med forberedelse for hjulstillingskontroll og med 
slitasjetester for PKK inntil 7.5 T. Leveres med elektroforetisk lakke-
ring for høy korrosjonsbeskyttelse, også i hulrom.
Leasing fra kr 7.055,-/mnd

Kanalløftere og kjørebaneløftere

Fra Kr 49.000,- BE OM TILBUD

Kr 89.900,- Kr 94.900,-

Fra kr 349.900,-

Fra kr 219.900,-

Kr 549.000,-

NYHET!

Kr 385.000,-
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Tilbehør

LØFTEPADS I ORIGINALKVALITET
Løftepads og -klosser på kjøretøyløfterne er en slitedel, og må 
skiftes ut når de er slitt. AutoMateriell leverer løftepads for de aller 
fleste kjøretøyløfterne på det norske markedet. Produktene er meget 
prisgunstige, og er produsert i Østerrike i en kvalitet som tilsvarer 
originalkvalitet (OE). Per i dag består sortimentet av ca. 40 forskjellige 
varianter som dekker de aller mest vanlige kjøretøyløfterne på det 
norske markedet. Vi har også noen universalvarianter som kan brukes 
på flere typer løftere. I tillegg har  vi også spesialvarianter som er 
ekstra skånsomme mot kjøretøyet som skal løftes. Gummiramper for 
enklere oppkjøring av lave kjøretøy på løftere har også blitt et svært 
populære. 

LINE LIGHT 4 M/DIMMER
(SCG 035201-2)
4 stk. 1.630 mm. LED-lys inkludert 80 W strømforsyning, 
8 m. kabel og komplett innfesting. Effekt 4 x 14 W, 4 x 1.100 lumen. 
Dimmer for justering av lysstyrke 1-100% er inkludert.

AC HYDRAULIC 
MANUELL 2/2.6 TONN
(ACH 62 250 00 / ACH 62 365 00)
Håndhydraulisk traversløfter for 
4-søylere og kjørebaneløftere. 
Løftekapasitet 2/2.6 tonn.

AC HYDRAULIC 
LUFTHYDRAULISK 2/2.6 TONN
(ACH 62 200 20 / ACH 62 360 20)
Lufthydraulisk traversløfter for 
4-søylere og kjørebaneløftere. 
Løftekapasitet 2/2.6 tonn.

AC HYDRAULIC 
LUFTHYDRAULISK BRED 2/2.6 TONN
(ACH 62 403 00 / ACH 62 404 00)
Lufthydraulisk traversløfter med enda større 
arm rekkevidde (1.865 mm.) for bl.a. elbiler som 
Tesla. For 4-søylere og kjørebaneløftere. 
Løftekapasitet 2/2.6 tonn.

AC HYDRAULIC 
GARASJEJEKK DK20
(ACH 36 000 00)
Robust og sikker garasjejekk 
for person- og varebiler. 2 tonn 
løftekapasitet. 
Maks. høyde 495 mm. 
Minimumshøyde kun 80 mm. 

AC HYDRAULIC 
GARASJEJEKK DK20Q
(ACH 36 015 00)
Robust og sikker garasjejekk 
for person- og varebiler. 2 tonn 
løftekapasitet. Med Quicklift-ped-
al for hurtig løft til løftepunktet. 
Maks. høyde 495 mm. 
Minimumshøyde kun 80 mm. 

AC HYDRAULIC GARASJEJEKK 
DK20HLQ
(ACH 36 050 00)
Robust og sikker høytløftende  
garasjejekk for personbiler, vare-
biler og SUV. 2 tonn løftekapasitet. 
Med Quick-lift pedal for hurtig løft 
til løftepunktet. Maks. høyde 795 
mm. Minimumshøyde kun 80 mm. 

AC HYDRAULIC 
GARASJEJEKK DK13HLQ
(ACH 36 020 00)
Robust og sikker høytløftende 
garasjejekk for lave biler. 1,3 tonn 
løftekapasitet. Med Quick-lift 
pedal for hurtig løft til løfte-
punktet. Maks. høyde 735 mm.  
Minimumshøyde kun 80 mm.

LINE LIGHT 2-SØYLER M/DIMMER
(SCG 035225-2)
2 stk. 770 mm. LED-lys til kjøretøyløftere inkludert 
strømfor-syning, 8 m. kabel og komplett innfesting. Effekt 2 x 
490 lumen. Dimmer for justering av lysstyrke 1-100% er inkludert.

Traversløftere/garasjejekker

Fra kr 14.900,- Fra kr 19.900,- Fra kr 24.900,-

Kr 3.650,- Kr 3.990-

Kr 5.500,- Kr 7.350,-

Ytterligere informasjon
Du finner ytterligere informasjon om utvalget løftepads og 
-klosser samt gummioppkjøringsramper på vår hjemmeside.

Kr 3.900,-

Kr 8.900,-

M/DIMMER
50% mere 

lys med nyeste 

led-teknologi.

NYHET!
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Kompressorer

CP 4200 RT 4 HK
(CPL 4116023073)
Stempelkompressor med hjul og 
200 l tank. Fin kompressor for 
mindre verksteder.  390 l/min. 
Leasing kr 360,-/mnd

CPM 5.5 KW 10 BAR
(CPL 4152051493)
Energi- og plassbesparende 
skruekompressor for mindre 
verksteder. Servicevennlig og 
støysvak. 200 l tank og integrert 
kjøletørke. 780 l/min.
Leasing kr 1.102,-/mnd

CPM 11 KW 10 BAR
(CPL 4152010481)
Energi- og plassbesparende
skruekompressor for middels/
store verksteder. Servicevennlig 
og støysvak. 270 l tank og inte-
grert kjøletørke. 1.416 l/min.
Leasing kr 1.297,-/mnd

CPM 11 KW 13 BAR
(CPL 4152010504)
Energi- og plassbesparende 
skruekompressor for middels/store 
verksteder og dekkverksteder. Ser-
vicevennlig og støysvak. 500 l tank 
og integrert kjøletørke. 1.152 l/min.  
Leasing kr 1.321,-/mnd

CP 6270 RT 5.5 HK
(CPL 4116023072)
Stempelkompressor med 270 l 
tank. Passer godt til lakkering, luft-
verktøy som rondellsliper, meisel-
hammere og sandblåserskap. 550 
l/min. 
Leasing kr 503,-/mnd

CP 8270 RT 7.5 HK
(CPL 4116023071)
Stasjonær stempelkompressor 
med 270 l tank, NS59 pumpe 
med ekstra kapasitet. Passer 
godt til verksteder og mekanisk 
industri. 670 l/min. 
Leasing kr 520,-/mnd

MPC 1350 BENSINDREVET 
KOMPRESSOR 13 HK
(CPL MPC-EOLO 130)
EngineAIR stempelkompressor m/ 
13 hk Honda-motor. 50 l tank. 
Kompakt modell til servicebiler, 
vekt 198 kg. Maks. 14 bar/1.250 l/
min. Fritt avgitt v/6 Bar = 875 l/min. 
Leasing kr 1.229,-/mnd

CPM 7.5 KW 10 BAR
(CPL 4152051503)
Energi- og plassbesparende
skruekompressor for middels 
store verksteder. Servicevennlig 
og støysvak. 200 l tank og inte-
grert kjøletørke. 984 l/min.
Leasing kr 1.162,-/mnd

PNEUMATECH 
KJØLETØRKE
(CPL 4102002789)
Kjøletørke, 850 l/min.,
230 V. Type AD-30.

Prisene på kompressorer inkluderer frakt og miljøavgift!

CP 7748G 
MUTTERTREKKER 1/2” 
(CPL 8941077481) 
Komposittmuttertrekker med 
masse krefter og perfekt 
ergonomi. Maks. moment 1.300 
Nm. Vekt kun 2 kg.

CP 7732C 
MUTTERTREKKER 1/2”
(CPL 8941077321)
Lett og ultrakompakt mutter-
trekker for adkomst til trange 
plasser, ypperlig til M8 bolter. 
Maks. moment 625Nm. Vekt kun 
1 kg.

CP 7737 MUTTER-
TREKKER 1/2” KOMPAKT
(CPL 8941077370)
Ultrakompakt vinkelmuttertrekker 
for adkomst til trange plasser. 
Byggehøyde kun 88 mm. Maks. 
moment 300 Nm. Vekt kun 1.13 kg.

CP 7782-6 
MUTTERTREKKER 1”
(CPL 8941077826)
For lastebil/buss. Med lang 
drivtapp. Finnes også m/std. 
drivtapp. Svært god ergonomi 
og lav vekt. Maks. moment 
(revers) 2.900 Nm. Vekt 11.6 kg. 

Muttertrekkere og trykkluft

Kr 3.490,-

Kr 53.700,- Kr 56.600,- Kr 63.180,- Kr 64.350,-

Kr 59.900,- Kr 17.500,- Kr 25.335,-

Kr 4.230,- Kr 5.270,-

Kr 14.390,-

NYHET!

STØVSUGER M140 DRY KIT Ø50 
(CPL MA-M140DRY-001)
Kraftig mobil støvsuger for partikler, 
støv, pulver etc. som er tørt. Filtrerer i 
3 steg med støvsugerpose, samt klasse 
M og H-filter inkludert.
Støvsugerslange, S-rør, børste og gulv-
børste er inkludert. Spenning: 230V 
1-fas. Effekt: 1,15kW. Dia, innsug: Ø50mm
Beholderkapasitet 20 liter. Vekt 23 kg. 

Kr 13.390,-
NYHET!

NYHET! NYHET!

Kr 24.500,-

Kr 14.600,-

NYHET!
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Testutstyr

LYSJUSTERINGSAPPARAT
(TOA HBA24DLX)
Hjulgående lysjusteringsapparat 
for tradisjonelle lys. Kan også 
kontrollere Xenon-lys og LED-lys. 
Ikke for justering av avanserte lys-
systemer/LED Matrix etc. Kan også 
leveres med lasersikte.

MAHA MLT 3000 ELEKTRONISK 
LYSJUSTERINGSAPPARAT MED INNEBYGGET 
KAMERA
(MAH MLT3000)
Lysjusteringsapparat for alle kjøretøy, også for alle 
nyere lys inkludert DLA, Matrix LED og laserlys. 
CMOS-kamera for å digitalisere og tolke lysbildet. 
Med OEM-prosedyrer. Leveres med optisk justerings-
hjelp. Leasing kr 980,-/mnd

ALTUS SLITASJETESTER 
FOR PERSONBIL (PD2502 E)
(ANA 901903)
Elektropneumatisk slitasjetester for kontroll av 
understell/hjuloppheng på personbil/varebil. 
Gjør jobben med å avdekke slakk og slitasje i 
opphengskuler, innfestinger, foringer og styring 
enklere og raskere.  
Leasing kr 716,-/mnd

ALTUS SLITASJETESTER 
PKK 7.5T (PD3615 SM)
(ANA 911933)
Elektrohydraulisk slitasjetester for kontroll av 
understell/hjuloppheng på personbil/varebil. 
Gjør jobben med å avdekke slakk og slitasje i 
opphengskuler, innfestinger, foringer og styring 
enklere og raskere. Godkjent for PKK til 7.5 tonn.
Leasing kr 1.570,-/mnd

STØYMÅLER UTEN KALIBRATOR
(TOA MT0401902)
Digital støymåler klasse 1 uten kalibrator. 
Måleområde 30 - 130 dB. 
(Må sendes inn for årlig kalibrering).

LASER EXAMINER2 - SLITASJEMÅLER 
FOR BREMSESKIVE OG DEKK
(TXD G12551)
Oppdatert versjon! Laserverktøy for rask, enkel 
og nøyaktig måling av bremseskiveslitasje uten 
å demontere hjulet, samt måling av dekkmøn-
sterdybde. Data overføres via Bluetooth til App 
eller PC, og en oversiktlig rapport kan genereres. 

EL. LEKKASJESØKER 
FOR BRENNBARE GASSER
(ERR D540)
Elektronisk lekkasjesøker for 
brennbare gasser (LNG/CNG/
LPG m.fl.). Egnet bl.a. for 
påvisning av drivstofflekkasje i 
gassdrevne kjøretøy.

SICAM FLASH TREAD 
DEKKMØNSERSKANNER
(SIC 1691200012)
Brukervennlig og robust dekkmønsterskanner for over-
kjøring. Gir en rask og nøyaktig kontroll av dekkmøn-
sterdybde og slitasjebilde på alle fire hjul. Testresul-
tatet presenteres på en lettlest fargerik grafisk rapport. 
Gir anbefaling om hjulstillingskontroll ved skjev 
dekk-slitasje. Et effektivt mersalgsverktøy for dekk og 
hjulstillingskontroller. Brukes sammen med en enhet 
med nettleser som f.eks. nettbrett, PC, smartTV eller 
smarttelefon (ikke inkludert). Kamera for automatisk 
skiltavlesning er valgfritt tilbehør. 
Leasing fra kr 2.548,-/mnd

Kr 47.750,-

Kr 9.900,- Kr 10.970,- Kr 7.750,-

Kr 34.900,- Kr 76.500,- Kr 3.750,-

Fra kr 124.900,-

Sjekk Laser 
Examiner-appen!

Trådløs 
betjening

m/lys

KUPP!

NY UTGAVE!

NB! Svært begrenset antall!
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SICAM SBM 855 
(SIC SBM 855)
Avbalanseringsmaskin for store hjul.  
Maks. hjuldiameter 120 cm. Med heis. 
Leveres med oppspenningskit som 
dekker de fleste felgtyper.
Leasing kr 1.435,-/mnd

MAHA SLITASJETESTER LMS 20
(MAH LMS 20 230V/MAH LMS 20 400V)
Effektiv slitasjetester med 20 tonns tillat 
aksellast. Spesifikasjoner tilfredsstiller gjel-
dende forskrift for PKK. Bevegelser styres 
med medfølgende inspeksjonslampe. 
Installasjonsdybde 260 mm (støpekassetter 
er tilbehør).  
Leasing kr 2.854,-/mnd

ALTUS SLITASJETESTER 
PD5830
(ANA 911666)
Effektiv slitasjetester med 20 tonns 
tillat aksellast. Spesifikasjoner 
tilfredsstiller gjeldende forskrift for 
PKK. En rekke bevegelsesmønstre 
tilgjengelig. Betjenes med trådløs 
kontrollampe. Installasjonsdybde 205 
mm (støpekassetter er tilbehør).  
Leasing kr 2.050,-/mnd

SICAM JUMBO TCS 60 R
(SIC TCS 60SA R/230 / SIC TCS 60SA R/400)
Fullautomatisert dekkomlegger med unike 
spesifikasjoner. For traktor/landbruks-
maskiner, anleggsmaskiner, lastebil og buss. 
For hjuldiameter maks. 2.900 mm. Maks. 
hjulvekt 2.800 kg. Trådløs kontrollboks. 
Leasing kr 4.996,-/mnd

• Prefabrikkert grav for inspeksjon, smøring/vedlikehold eller vaskehall
• Grav med oljeutstyr
• Hengende eller gulvgående gravjekk
• Bremsetester for akseltrykk 15-20 tonn
• PC-løsning med lagring og dokumentasjon av alle testresultater
• Analoge visere eller flatskjerm
• Vektsimulering
• Løft i rullesett
• Slitasjetester
• Løftere for lastbil og buss; inground, løftesøyler 

og kjørebaneløftere
• Oljeutstyr
• Eksosavsug
• Lys og luft
• Dekkmaskiner for de store hjulene

MAHA BREMSEPRØVER
Fra verdens største produsent. 
Innovative løsninger, OEM-godkjent 
av praktisk talt alle bilprodusenter.  
Vi skreddersyr løsning for ditt behov. 
Galvanisert rullesett. Brukervennlig 
PC-basert Eurosystem og mulighet 
for håndholdt betjeningsskjerm.  
Produsert iht. ISO 21069.

SICAM JUMBO TCS 56 R
(SIC TCS 56 R 230V / SIC TCS 56 R 400V)
Fullautomatisert dekkomlegger for lastebil,
buss og traktor/landbruksmaskinhjul.
For hjuldiameter maks. 2.300 mm. 
Trådløs kontrollboks.
Leasing fra kr 3.670,-/mnd

Tungbilutstyr

BE OM TILBUD
Kr 139.900,- Kr 99.900,-

Kr 244.900,- Kr 69.900,-Fra kr 179.900,-

PROFESJONELLE LØSNINGER FOR 
TUNGBILVERKSTEDET!

ATT TRUCKBAY
Prefabrikert grav fra 
MAHA (ATT) 

Vi 
skreddersyr 
løsningen til 
ditt behov!

BE OM TILBUD

NB! Svært begrenset antall!

KUPP!
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Tungbilutstyr

AC HYDRAULIC 40T 
LAVPROFILJEKK
(ACH 45 160 00)
Lufthydraulisk 4-trinns jekk 
med kun 10 cm. mini-
mumshøyde. Velegnet til 
lavgulvsbusser.  

AC HYDRAULIC GRAVJEKKER 
(10, 15, 20 TONN)
Hengende og gulv-/skinnegående 
lufthydrauliske gravjekker fra danske AC 
Hydraulic. Hurtig og presis lufthydraulikk 
med hurtiggang. Kan tilpasses til alle 
graver. Fleksible løsninger, sideveis 
forskyvbar løftesylinder osv. Svært 
høyt kvalitets- og sikkerhetsnivå. Flere 
varianter og en rekke forskjellige tilbehør/
løfteadaptere tilgjengelig.

MAHA RGA UC 7.5 TONN
Nå med justerbar gaffel. 
Elektromekaniske trådløse løftesøyler. Kule-
kransmuttere med 5 års garanti gir meget 
lav friksjon og lang levetid. Alle løftesøylene 
leveres med jekketralle for enkel beveg-
elighet. Trådløse løftesøyler er batteridrevet, 
og styres via radiosignaler. 

STERTIL-KONI SKYLIFT
Kjørebaneløfter som løfter nesten 
alt! Ingen begrensninger i bredde; 
løfter alt fra personbiler og 
busser til fjellborerigger og andre 
anleggsmaskiner. Løftekapasitet 
20/25/35 tonn. For inground og 
gulvmontering. Kjørebanelengder 7 
- 14 meter. Tvillingmontering mulig!

STERTIL-KONI EBRIGHT 
MOBILE LØFTESØYLER 
7.5/8.5/10 TONN. 
Trådløse, oppladbare mobile 
elektrohydrauliske løftesøyler. 
Varianter med løftekapasitet 
på 7.5, 8.5 og 10 tonn per 
søyle. Lange justerbare gafler 
(350 mm.) gir stor fleksibilitet 
og løfter også kjøretøy med 
supersingel-hjul (7.5/8.5T-
variant).  
Leasing fra kr 1.344,-/mnd

STERTIL-KONI ECOLIFT
Ultragrunn sakseløfter for inground-montering. 
Monteringsdybde kun 86 cm!  Løftekapasitet 13.5 tonn 
per løfteenhet. Helt nedfelt er løfteplattformen i nivå med 
gulvet – ideelt for busser med lavt gulv. 

STERTIL-KONI DIAMONDLIFT
Inground teleskopisk søyleløfter. Løftekapasitet 15 tonn per 
søyle. Gravitasjonsbasert låsesystem for maksimal sikkerhet. 
Vedlikeholdsfrie og fritt flyttbare løfteenheter. Automatisk 
rulledeksel i aluminium. Leveres i stålkassett eller som 
rammeversjon for maksimal fleksibilitet.

BE OM TILBUD

Kr 33.900,-

BE OM TILBUD

Fra kr 65.500,-

BE OM TILBUD

BE OM TILBUD

BE OM TILBUD

BESTSELGER!

PASQUIN 30 TONN
(PAD P 182 C)
Luftdrevet 2-trinns garasje-
jekk med maks. 30 tonn 
løftekapasitet for laste-
bil, buss og andre tyngre 
kjøretøy.

Kr 17.500,-

EARTH LIFT - FOR MILJØET
Stertil-Koni løftesøyler kan leveres med Earth Lift-teknologi 
for enda lavere miljø- og klimaavtrykk. Økt miljøbevissthet 
via “Green Lifting” innebærer bl.a. lading av batteriene 
ved senking og 35% energibesparelse. Earth Lift bruker 
biologisk nedbrytbar hydraulikkolje og mange resirkuler-
bare komponenter. 
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Verkstedinnredninger fra LISTA brukes tusenvis av steder i bilindustrien og innen motorsport. Med sin høye kvalitet og store fleksibilitet 
tilfredsstiller LISTA deres krav til alt fra enkle skuffeseksjoner til komplette produksjonslinjer. 

• Modulært design og bransjens beste holdbarhet betyr at 
løsningene fra LISTA passer perfekt i deres arbeidsmiljø.  

• Særskilte bransjekrav blir ivaretatt som forventet. Fordelen 
er en tilpasset og enhetlig løsning som gjør verkstedet 
bedre organisert og mer effektivt. I tillegg gir det et godt 
inntrykk overfor kunden.  

• Du kan stole på LISTAs overlegne kvalitet og holdbarhet - 
akkurat slik ledende bilprodusenter gjør over hele verden.

LISTA verkstedinnredning - industrikvalitet på bilverkstedet

ARBEIDSBORD
(LIS 78.875.020)
Solid arbeidsbord. Velg mellom 1.5 
og 2 m. lengde og ingen, 3 eller 
5 skuffer.

HØYSKAP
(LIS 60.614.020)
Med 2 dører og justerbare 
hyller. 3 forskjellige bredder, 
dører med eller uten vinduer.

VERKTØYSKAP
(LIS 85.798.020)
Med 3 eller 4 uttrekkbare 
dører.Typisk brukt til spesial-
verktøy.

GARDEROBESKAP
(LIS 94.414.010)
Med 2, 3 eller 4 rom.

LISTA DOBBEL ARBEIDSSTASJON
(LIS 3000)
LISTA verkstedinnredning for 2 mekanikere. Lengde 5 m. Består av 
underskap, verktøyvogn og avfallsskap på begge plasser samt 
trommelskap for 4 tromler. Nitrile benkeplate.

LISTA DOBBEL ARBEIDSSTASJON 
MED VERKTØYTAVLER OG OVERSKAP
(LIS 4000)
LISTA verkstedinnredning med verktøytavle og overskap for 2 
mekanikere. Lengde 5 m. Består av underskap, verktøyvogn, 
avfallsskap, overskap og verktøytavler på begge plasser samt 
trommelskap for 4 tromler. Nitrile benkeplate.

LISTA ENKEL 
ARBEIDSSTASJON
(LIS 1000)
LISTA innredningsløs-
ning for 1 mekaniker. 
Lengde 2 m. Består av 
underskap, verktøyvogn, 
avfallsskap og Multiplex 
benkeplate.

LISTA ENKEL 
ARBEIDSSTASJON 
MED VERKTØYTAVLER 
OG OVERSKAP
(LIS 2000)
LISTA innredningsløsning med 
overskap og verktøytavle for 1 
mekaniker. Lengde 2 m. Består 
av underskap, verktøyvogn, 
avfallsskap. Nitrile benkeplate, 
verktøytavle og overskap med 
skyvedører.

Kr 142.500,- Kr 179.900,-

Kr 49.900,-
Kr 77.500,-

Verkstedinnredninger

GARANTI10 ÅRS

Fra Kr 5.900,-

Fra Kr 12.900,- Fra Kr 49.900,- Fra Kr 12.500,-
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Diverse verkstedutstyr

ROMESS SE 30-60 A10 
ROTWIN
(RMD 1740)
Bremselufter med reservoar-
suger. Anbefalt av BMW. 
Bremse væskefat (30-60 liter) 
settes rett i maskinen.

ROMESS BW 1408 T
(RMD BW 1408 T)
Brukervennlig bærbar elektrisk 
bremsevæskeskifter/-lufter. 
6 l. tank.

DELEVASKER MED 
RUSTFRI KURV
(SME P80 LT 230V)
Automatisk varmtvannsvasker i 
rustfritt stål (også kurv). For 
effektiv vask av deler i roter-
ende kurv med varmt vann/
rengjøringsmiddel under høyt 
trykk fra stillestående dyser. 
Leasing kr 1.024,-/mnd

AVFETTINGSBEHOLDER
(WIP WLN 1920)
Hjulgående avfettingsbeholder for 
bilvask med 24 l. ståltank. Med 
slange og lanse. Tetninger/O-rin-
ger i NBR-materiale (nitrilgummi). 
Maks. pH 9. Maks. tanktrykk 8 bar.  

STRØMTROMMEL 
FOR STOR BELASTNING
(ZEC 4325/SGS)
Zeca strømtrommel. 3x2.5 mm2 
9+1 m. kabel. Hus i slagfast 
kompositt. Med inntakskabel/
støpsel og stikkontakt.

BREMSESKIVEDREIER
(MAD DA-2002)
Apparat for dreiing av 
bremseskiver på alle per-
sonbiler og mindre varebiler. 
For utbedring av rustne 
bremseskiver, eliminering av 
pulserende bremsepedal, 
vibrasjon i ratt osv. 
Leasing kr 1.024,-/mnd

Et gjentagende problem 
på elbiler og hybridbiler.

Her er løsningen!

LØFTEVOGN FOR BATTERIPAKKER TIL ELBIL - ROTARY
(RTY 130373)
Hjulgående løftebord med hydraulisk fotpumpe for
inn- og utmontering av batteripakker, motor- og girkasse m.m.
Løftekapasitet 1 tonn, makshøyde 1,84 m.
Leasing fra kr 922,-/mnd

Kr 2.750,- Kr 2.600,- Kr 49.900,-

Kr 9.500,- Kr 22.500,-

Kr 49.900,-

Kr 44.900,-

RUST PÅ BREMSESKIVENE?

NYHET!

SPILLOLJEBEHOLDER 
(ORI 39508) 
Spilloljebeholder 100 l, med 
ejektor, sugesonder, mottaker-
skål, 10 l måleglass, verktøyskål 
på topp av beholder, tømmes 
ved hjelp av trykkluft, alternativt 
med pumpe, 100 l beholder 
med fire hjul.

Kr 14.900,-

HJULLØFTER  
(TOA WL70)
Oppladbar 24V hjulløfter for 
komfortabel demontering og 
montering av hjul på personbil, 
varebil og SUV. Med chassis 
som gjør det mulig å jobbe på 
gruvekant ved løfter nedfelt 
i gulv. Batterilader inkludert. 
Løftetid ca. 7 sek. 
Maks løftehøyde 1.600 mm.  
Maks hjulvekt 70 kg. 

Kr 17.900,-
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Diverse verkstedutstyr

AC HYDRAULIC 
HYDR. PRESSE PJ25H
(ACH 78 025 00)
Solid håndhydraulisk 25T. 
Fotbetjent pneum. hurtig-
bevegelse av pressestempel 
mot anlegg. Sideveis flyttbar 
sylinder. Slaglengde syl. 150 
mm, maks klaring bord/stempel 
780 mm. Kan leveres med 
beskyttelsesskjerm, vinsj og 
pressverktøysett (tilbehør).

AC HYDRAULIC VL3 
GIRKASSEJEKK
(ACH 90 850 00)
Hydraulisk girkassejekk på hjul. 
300 kg. løftekapasitet.

AC HYDRAULIC WJN5 
ELEFANT-/VERKSTEDKRAN
(ACH 16 015 00)
Hydraulisk sammenfoldbar verk-
stedkran for personbilverksteder. 
Med 360º svingbare bakhjul og 
løftekrok. Maks. løfte-kap. 550 
kg. (350 kg. på ytterste trinn). 

Kr 3.990,- Kr 17.500,-Kr 7.500,-
E1 GYS AUTO 
MIG/MAG SVEIS
(GYS 075122)
200A enfas synergisk MIG / MAG 
sveisemaskin.
Veldig enkel i bruk med 
fargeskjerm, passer til de fleste 
jobber på verkstedet.

Kr 14.900,-

VOGN XL TIL 
GYSFLASH 121.12 CNT FV
(GYS 028890)
Vogn til GYSFLASH 121.12 CNT FV 

GYSFLASH 102.12
(GYS 029606)
Spesielt utviklet for montering på 
vegg eller løfter. Meget kraftig 
100A inverter-lader. Holder bat-
terispenning perfekt stabil ved 
12V i diagnostiske faser. Leverer 
den beste ladesyklusen som 
anbefales for vedlikehold av de 
mest avanserte kjøretøy.

GYSFLASH 121.12 CNT FV 
(GYS 026971)
120 A høyeffekt CONNECTED 
lader med inverter-teknologi. 
Holder et 12V bly- eller litium-
batteri ved perfekt stabilisert 
spenning i de diagnostiske 
fasene. Leverer den beste lad-
esyklus anbefalt for vedlikehold 
av de mest avanserte kjøretøy. 
USB-tilkoblingen gjør den 100% 
tilpassbar.

Kr 7.990,- Kr 3.990,-Kr 9.490,-
GYSFLASH 30.12 PL 
(GYS 029668)
Multifunksjonell 30A lader for 
12V bly- og litiumjernfosfat-
batterier (LiFePO4). 2 forskjellige 
intelligente ladeprogrammer. Kan 
også brukes som batteristøtte-
enhet. Showroom-modus for 
trygg vedlikeholdslading.

Kr 2.490,-

POWERDUCTION 160LG
(GYS 057814)
Kraftig induksjonsvarmer på 
16kW, Leveres i 230V og 400V
Stort utvalg av induktorhoder.

POWERDUCTION 39LG
(GYS 058583)
Induksjonsvarmer på 3.7kW. 
Leverer umiddelbar kraftig op-
pvarming for løsning av mek. 
deler eller oppvarming av alu-
minium. M/innebygget vanntank, 
3 m. slangepakke. Godt utvalg 
av induktorer for personbiler.

POWERDUCTION 110LG
(GYS 058590)
Kraftig induksjonsvarmer på 
11kW, Leveres i 230 og 400V.
Stort utvalg av aktuelle induk-
torhoder.

Kr 64.900,-
POWERDUCTION 37LG
(GYS 072510)
Leverer umiddelbar kraftig 
oppvarming som kan varme stål 
og aluminium.
Maskinen er lett og bærbar 
med vannkjøling.

Kr 21.900,- Kr 29.900,- Kr 49.900,-

NYHET!

NYHET! NYHET! NYHET!

NYHET!

NYHET! NYHET! NYHET!

NYHET!
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TILBEHØR NORDIC MR30 
(EE MR 30 KIT)  
Hjul-kit for å enkelt flytte MR30 løftebukk. Perfekt for deg som vil 
bruke løftebukk på ulike lokasjoner i verkstedet. Selges som et kit. 

NORDIC LIFT - BASIC 2-SØYLER FOR LETT BRUK
(EE F9M / EE F10M)
Solid, enkel og rimelig løfter for personbiler. Tilgjengelig med 3,2t 
(F9M) og 4,2t (F10M) kapasitet. Hydraulisk løftesylindere i hver 
søyle. Mekanisk synkronisert med wire mellom løftesadler. Manu-
ell uttrekk av sikkerhetslåser, betjenes med manuell spake ved 
aggregat. Bunnramme mellom søyler rommer hydraulikk slange, 
ledning og wire. 2 stegs løfte-armer med  justerbar høyde på 
løftepader. Leasing fra kr xxx,-/mnd

NORDIC LIFT - 2-SØYLER 4,2T
(EE 62C-42T-E)
Solid, rask og pålitelig løfter for bilverksted. Hydrauliske løftesylindere 
i hver søyle. Mekanisk synkronisert med wire mellom løftesadler. 
Automatiske sikkerhetslåser. Toppramme mellom søyler rommer 
hydraulikk slange, ledninger og wire. 2+3 stegs løfte-armer med  just-
erbar høyde på løftepader. 2 års garanti.
Leasing kr xxx,-/mnd

NORDIC LIFT - 2-SØYLER 5T
(EE 62C-50T-E)
Solid og pålitelig løftebukk for personbiler og varebiler. 
Hydrauliske løftesylindere i hver søyle. Automatiske sikkerhetslåser. 
Mekanisk synkronisert med wire mellom løftesadler.Toppramme 
mellom søyler rommer hydraulikk slange, ledninger og wire. 3+3 
stegs løfte-armer med  justerbar høyde på løftepader.
2 års garanti. Leasing kr x.xxx,- /mnd

NORDIC LIFT - 1M 3T SAKSELØFTER/LAVLØFTER
(EE MR 30E)
Solid, plasseringsvennlig og pålitelig løftebukk for dekkskifte/bilpleie.
Kan monteres permanent eller flyttes m/hjulsett (tilbehør). Hydraulisk 
løftesylinder og mekanisk lås i hver saks. Elektriske sikkerhetslåser. 
Mekanisk synkronisert med rør mellom sakser, ingen behov for juste-
ring/synkronisering. Muligheter for å vippe opp og låse kjøreramper 
slik at lange biler kan løftes (maks 500kg/rampe). Løftebukken kan 
også felles ned i gulvet. 2 års garanti. Leasing kr x.xxx,- /mnd

NORDIC LIFT - 1M SAKSE-/LAVLØFTER GALVANISERT
(EE MR 30E GALV)
Solid, plasseringsvennlig og pålitelig løftebukk for dekkskifte/bil-
pleie. Galvaniserte plattformer/bunnplater gir ekstra beskyttelse 
mot rust. Kan monteres permanent eller flyttes m/hjulsett (tilbehør). 
Hydraulisk løftesylinder og mekanisk lås i hver saks. Elektriske sik-
kerhetslåser. Mekanisk synkronisert med rør mellom sakser, ingen 
behov for justering/synkronisering. Muligheter for å vippe opp og 
låse kjøreramper slik at lange biler kan løftes (maks 500kg/rampe). 
Løftebukken kan også felles ned i gulvet. 2 års garanti. 
Leasing kr x.xxx,-/mnd

Kr 39.000,-

Kr 59.900,- Kr 19.920,-

Kr 39.900,-

NORDIC LIFT - SAKSE-/KANALLØFTER 3T
(EE 6501)  
Plasseringsvennlig løftebukk for maksimal utnyttelse av plassen på 
verkstedet. Lukket kabinett for aggregat. Ekstra «startsteg» i saks, 
gir maks løft fra start. Ekstra sikkerhet: Doble hydrauliske løfte-
sylindre og mekanisk lås i hver saks. Hydraulisk synkronisert og 
elektrisk synkroniseringsbeskyttelse. Muligheter for å vippe opp og 
låse kjøreramper slik at lange biler kan løftes (maks 500kg/rampe).
2 års garanti. Leasing kr x.xxx,-/mnd

Kr 2.365,- Kr 59.900,-

NORDIC LIFT - 1M SAKSE-/LAVLØFTER FOR ELBIL 3,5T
(EE MR 35E)
Solid, plasseringsvennlig og pålitelig løftebukk for dekkskifte/bil-
pleie. Kan monteres permanent eller flyttes m/hjulsett (tilbehør). 
Lukket kabinett for aggregat. Ekstra ”startsteg” i saks samt ekstra 
bredde for sakser. Hydraulisk løftesylinder og mekanisk lås i hver 
saks. Elektriske sikkerhetslåser. Mekanisk synkronisert med rør mel-
lom sakser, ingen behov for justering/synkronisering. Muligheter 
for å vippe opp og låse kjøreramper slik at lange biler kan løftes 
(maks 500kg/rampe). Løftebukken kan også felles ned i gulvet. 2 
års garanti. Leasing kr x.xxx,-/mnd

Kr 29.900,- NYHET!

Kampanje

Kr 19.920,-/20.720,-

Kampanje

Kampanje Kampanje

Kampanje

Kr. 28.500,-/30.500,- Kr. 46.900,-

Kr. 74.900,- Kr. 26.125,-

Kr. 46.618,- Kr. 41.120,-

Kr. 61.574,-

Kampanje

Kampanje



Alle priser er eks. mva levert Lier. Gyldig til 31.03.23 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
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TILBEHØR LØFTEBORD MC - HJULKLEMME  
(EE MLH CLAMP1)  
Manuell hjulklemme for feste av framhjul.
Veldig stabil og solid hjulklemme.

NORDIC LIFT - SAKSE-/KANALLØFTER 4T
(EE 65A.40T.M)
Plasseringsvennlig løftebukk for maksimal utnyttelse av verkstedet. 
Lukket kabinett for aggregat. Ekstra «startsteg» i saks gir maks 
løft fra start. Doble hydrauliske løftesylindre og mekanisk lås i 
hver saks. Hydraulisk synkronisert og elektrisk synkroniserings-
bskyttelse. Muligheter for å vippe opp og låse kjøreramper slik at 
lange biler kan løftes (maks 500kg/rampe). Ekstra kraftig variant 
som også løfter de tyngre bilene. Ekstra kjøreramper anbefales til 
dette produktet (varenr: EE 65A RAMP). 2 års garanti.
Leasing kr xxx,-/mnd

TILBEHØR NORDIC 65A - EKSTRA RAMPER
(EE 65A RAMP)
Ekstra sett med kjøreramper for 65A sakseløfter.
Gir en mykere påkjøring for lave biler.
Selges som et kit a 4 ramper.

NORDIC LIFT - GALVANISERT 4-SØYLER 5T
(EE6435BWF.GALV48.50T/ EE6435BWF.GALV52.50T/ 
EE6435BWF.GALV57.50T)
Kraftig konstruert 5T 4-søyler med 3,5T frihjulsløft. Kan leveres 
med 4,8/5,2/5,7 m. kjørebaner. Velegnet til forstillingskontroll og/
eller PKK linje. Nyhet! Nå med galvaniserte kjørebaner! 
Leveres standard med skinner for traversløfter.
Leasing fra kr x.xxx,- /mnd

NORDIC LIFT - GALVANISERT KJØREBANELØFTER 4T
(EE 6604BWF.GALV.4.T)
Kraftig konstruert 4T kjørebaneløfter med 3,5T frihjulsløft. Beregnet for 
montasje oppe på gulvet, men kan også felles ned. 4.8 m. kjøre-
baner. Velegnet til forstillingskontroll og/eller PKK linje. 
Nyhet! Nå med galvaniserte kjørebaner som standard.
IR synkroniseringsbeskyttelse av sakser. Pneumatiske låseklakker. 
Leveres standard med skinner for traversløfter.
Leasing kr x.xxx,- /mnd

NORDIC LIFT - TRAVERSJEKK 3T
(EE CJ3SA)
Kraftig konstruert traversjekk. Leveres med standard runde løf-
tepads. Velegnet til alle 4-søylere og kjørebaneløftere levert fra 
Nordic Lift med skinner for traversløft. Pneumatisk drevet.
Leasing kr x.xxx,-/mnd

Kr 69.900,- Kr 6.468,-

Fra Kr 186.000,- Kr 239.900,-

Kr 11.900,-

TILBEHØR LØFTEBORD MC - FORLENGER
(EE MLH FORLENGER)  
Leddbar forlenger for front av MC løfter. Gir 400mm ekstra lengde.
Klargjort for feste av hjulklemme.

Kr 1.261,- Kr 625,-

NORDIC LIFT - LØFTEBORD FOR MC
(EE MLH 1000M)
Kraftig konstruert MC-løfter. Med denne løftebukken kan du trygt 
løfte tunge sykler uten å være redd for at løftebukk ikke er solid 
eller stabil nok! Standard modell leveres med 2200mm x 700mm 
bord med verktøy hylle på siden. Manuell utløsning av sikkerhets-
lås via wire. Leasing kr x.xxx,-/mnd

Kr 19.900,-

NÅ MED GALVANISERTE
KJØREBANER!

NÅ MED GALVANISERTE
KJØREBANER!

Kr. 71.185,-

Kr. 13.193,-

Kr. 245.615,-

Kr. 22.565,-

Kampanje

Kampanje

Kampanje Kampanje



VERKSTEDUTSTYR24 

NORDIC LIFT - LØFTEVOGN  
(EE MS12M)  
Hjulgående løftebord for bruk v/demont./montering av bat-
teripakker, girkasser m.m. Plattform er 1.741+325mmx800mm. 
Utstyrt m/hullmønster på 100mmx100mm for posisjonering av 
braketter/adaptere. Løftehøyde: 800-1.810mm. Løftekap.: 1.200kg.

TILBEHØR NORDIC 2-SØYLER - HJULLØFT-KIT
(EE 62WHEELLIFTER)
Hjulløft-kit, 4stk.  
For montasje på 3,2T og 4,2T 2-søylet løftebukk.
Egnet spesielt for park- og gartnermaskiner etc.
360mm inv. bredde, 245mm inv. dybde.

TILBEHØR NORDIC 2-SØYLER - HØYDEADAPTER
(EEadapterkit/EE5tadapter)
Høyde-adapter for 2-søylet løftebukk. Monteres mellom arm og løfte-
pad. EEadapterkit passer Nordic 2-søylet 3,2t og 4,2t.
Gir 100mm ekstra høyde. Ø:50mm. Pris er pr sett (4stk.)
EE5tadapter passer Nordic 2-søylet 5t. Gir 100mm ekstra høyde. 
Ø:63mm. NB! Pris for denne er pr stk!

TILBEHØR NORDIC 2-SØYLER - SIKKERHETSADAPTER-KIT
(EEpad2søylerstål/eepad2søylekit5t)
Adapter som monteres på original gummipad. Hindrer bilens løfte-
punkter fra å gli av pad. Gir ekstra sikkerhet ved for eksempel 
understellsbehandling. 
EEpad2søylerstål passer Nordic 2-søylet 3,2t og 4,2t. Ø:120 mm. 
eepad2søylekit5t passer Nordic 2-søylet 5t. Ø:162 mm. 
Priser er pr sett (4stk).

TILBEHØR NORDIC - SPESIALLØFTEADAPTERE
(EE791210032/EE791210033)
Løftepad med V-spor for spesielle løftepunkter. Komplett enhet med 
justerbar høyde. Inv. mål V:55mm. Innfestning Ø:63mm. 
Løftepad med pin for spesielle løftepunkter. Komplett enhet med 
justerbar høyde. Mål pin, Ø:22mm, L:31mm. Innfestning Ø:63mm.
Passer Nordic 2-søylet 5t. Priser er pr stk.

TILBEHØR NORDIC - FIRKANTET LØFTEPAD
(EEkanalpadkomp/EE791210041)
Firkantet  løftepad med kanalspor. Komplett enhet med justerbar 
høyde. Str.: 120x80mm.
EEkanalpadkomp (innfestning Ø:50mm) passer Nordic 2-søylet 3,2t 
og 4,2t. EE791210041 (innfesting Ø:63mm) passer Nordic 2-søylet 5t.
Priser er pr stk.

Kr 8.418,- Kr 920,-/460,-

ADAPTERPAKKE FOR LØFTEBORD
(EE MS12MADAPTER)  
Består av 4 stk. adapter med gummipute (80mm) + 4 stk. adapter 
med tapp (10mm). 

Kr 39.900,- Kr 4.400,-

TILBEHØR NORDIC - LØFTEPAD SAKSELØFTERE
(EESVAMP150015050)
Ekstra lange og lave foam-pader. Skånsomme mot bilens kanaler.
Løfter jevnt på hele bilens kanal. Lett å løfte.
1500 x 150 x 50 mm. Selges i par (2stk). 

Kr 790,-

BESTSELGER!

Kr 1.388,-/3.049,- Kr 1.155,-

Kr 729,-/1.300,-

MED MASSE
JUSTERINGSMULIGHETER!

Kampanje

Kampanje

Kr. 832,-

Kr. 55.900,-



Alle priser er eks. mva levert Lier. Gyldig til 31.03.23 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
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DEKPASTA 1KG/5KG
(ROUNI780-1HV/ROUNI780-5HV)  
Hvit universalpasta for montering av alle typer dekk. Gir rask 
og enkel montering og demontering av alle dekktyper. Det er 
en hard pasta, gjennomsiktig etter tørking, kjemisk nøytral for 
gummi og metall. Passer til alle typer dekk. 1 kg. eller 5 kg. 

NORDIC BP810 - VÅR ENKLESTE 
DEKKOMLEGGER
(BP 810E-20”1-fas/BP 810E-20”3-fas)
Enkel dekkomlegger for lettere bruk. 
Konstruksjonen med enkel svingarm 
gjør den veldig plasseringsvennlig. Det 
anbefales hjelpearm (tilbehør) ved 
omlegging av lavprofil etc. Passer for 
mindre verksteder, motorklubber osv. 
Leveres med standard dekkspake og 
1xsett med plastbeskyttelse. Utv/innv 
oppspenning: 10-20”/12-23”. Maks felg-
bredde 12”. Strømtilslutning: 1,1kW 230V 
1 fas/1,1kW 230/400V 3fas. 
Hjelpearm (PL 230) Kampanjepris kr. 
5.900,- (veil. kr. 7.103,-).

NORDIC BAZOOKA - 
SJOKKFYLLER FOR PERSONBILDEKK
(BRBAZOOKA)
Veldig brukervennlig og lett håndterbar sjokkfyller.
Pneumatisk hurtigventil slipper ut luft i høy hastighet. 

KOST FOR DEKKPASTA
(TIPKOST)  
Vinklet for enklest påføring av pasta. Slitesterk bust.
Lengde: 230/280mm

Kr 189,-

TILBEHØR NORDIC - DEMONTERINGSHODE I PLAST
(BR6009425)
Beskytter felger mot skader. Komplett med brakett. Innfesting mas-
kin Ø:28mm. Ny type med 2 festehull for plast hode.

Kr 12.900,-/13.490,-

NORDIC BP887 - KRAFTIG 
DEKKOMLEGGER 
(BP 887-230v/BP 887-400V)
Solid og brukervennlig dekkomlegger.
Pneumatisk tilt på tårn. To hastig-
heter (6,5/13 r/min) på pedal. Inne-
bygget sjokkfyller. Ekstra steg på 
beadbreaker. For dekkverkstedet og 
større bilverksted. Hjelpearm (tilbehør) 
anbefales. Leveres med standard 
dekkspake og 1xsett med plastbeskyt-
telse. Utv/innv oppspenning: 11-24”/13-
26”. Maks felgbredde 14”. 
Strømtilslutning: 1,1kW 230/400V 3fas. 
Hjelpearm (AL 390H) Kampanjepris kr. 
9.900,- (veil. kr. 11.379,-).

NORDIC BP885 - BASIC 
DEKKOMLEGGER
(BP 885N/BP 885N-3)
Solid, prisgunstig og brukervennlig 
dekkomlegger. En skikkelig allround 
maskin! Pneumatisk tilt på tårn. 
Passer perfekt til bilverkstedet.
Det anbefales hjelpearm (tilbehør) 
ved omlegging av lavprofil etc. 
Leveres med standard dekkspake og 
1xsett med plastbeskyttelse. Utv/innv 
oppspenning: 10-21”/12-24”. Maks felg-
bredde 13”. Strømtilslutning: 1,1kW 230V 
1 fas/1,1kW 230/400V 3fas. 
Hjelpearm (AL 390H) Kampanjepris kr. 
9.900,- (veil. kr. 11.379,-).

Kr 18.900,-/19.900,-

NORDIC BP899 - FOR 
OMLEGGING UTEN DEKKSPAKE!
(BP 889NV-230V/BP 889NV-400V)
Solid og brukervennlig dekkomlegger.
Pneumatisk tilt på tårn. To hastigheter 
(6,5/13 r/min) på pedal. Innebygget 
sjokkfyller. Ekstra steg på beadbreaker. 
Fingermonteringshode/pneumatisk 
finger henter opp bead-kanten.
For dekkverkstedet og større bilverk-
sted. Hjelpearm (tilbehør) anbefales.
Leveres med 1xsett med plastbeskyt-
telse. Utv/innv oppspenning: 11-24”/13-
26”. Maks felgbredde 15”. 
Strømtilslutning: 1,1kW 230/400V 3fas. 
Hjelpearm (AL 390H) Kampanjepris kr. 
9.900,- (veil. kr. 11.379,-).

Kr 24.900,- Kr 42.900,-

Kr 2.490,-

MÅ PRØVES!

Kr 1.684,-/290,-

DEMONTERINGSHODE I PLAST - UTBYTTBAR SLITASJEDEL
(BR6009426-2)
Ny type med 2 festehull for plast hode.

Kr 119,-/319,-

Kampanje

Kampanje Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kr. 14.044,-/14.909,- Kr. 20.203,-/21.757,-

Kr. 29.402,- Kr. 50.533,-

Kr. 3.061,- Kr. 384,-

Kr. 178/398,-
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NORDIC BP900 - VÅR ENKLESTE 
AVBALANSERINGSMASKIN
(BP 900B)
Enkel og grei avbalanseringsmaskin.
Manuell inntasting av måledata. 
Automatisk start ved lukking av cover.
3 alu-programmer, dynamisk/statisk, 
samt eget MC-program. Passer perfekt 
for mindre verksteder, motorklubber 
osv. Leveres med standard kon-sett 
og hurtigoppspenning. MC-adapter og 
bolthulloppspennings-kit kan kjøpes til 
som ekstrautstyr.

NORDIC BP75 - 
MED MANGE FUNKSJONER 
(BP 75)
Solid, pålitelig og lettforståelig avba-
lanseringsmaskin. Stor LCD-skjerm og 
trykkpanel under. Målestav med aut. 
innlesing av måledata (avst./diam.) Aut. 
start ved lukking av cover. Laser-indikator 
for loddplassering. 2 ALUSmart-program, 
5 std. alu-programmer, dynamisk/statisk 
samt eget MC-program. Manuell brems-
epedal for låsing av aksel, LED-lys for 
enklere loddplassering. Målekaliper for 
felgbredde. Passer dekkverksteder, større 
bilverksteder osv. Leveres m/kon-sett 
(4stk 45-155mm) og Haweka hurtigopp-
spenning. MC-adapter, varebil-kon og 
bolthulloppspennings-kit er ekstrautstyr.

NORDIC BP3020 - 
BRUKERVENNLIG OG MODERNE
(BP 3020B)
Solid og pålitelig avbalanseringsmas-
kin. Målestav med aut. innlesing av 
måledata (avst/diam.) Aut. start ved 
lukking av cover. ALSmart program 
med laser, 5 std. alu-programmer, 
dynamisk/statisk samt eget MC-
program. Manuell bremsepedal f/
låsing av aksel. LED-lys og laser for 
enklere loddplassering. Målekaliper f/
felgbredde medfølger. Passer mindre 
dekkverksteder, bilverksteder osv. 
Leveres med kon-sett (4stk 45-155mm) 
og Haweka hurtigoppspenning (quick 
nut). MC-adapter, varebil-kon og 
bolthulloppspennings-kit er ekstrautstyr.

KOMPLETT VELUTSTYRT DEKKLINJE
(NORDICDEKKLINJE)
- Hjulløfter med dobbelt rullebord
- Bead Breaker 
- Dekkmaskin BP 887 m/ AL390H hjelpearm
- Rullebord/fyllestasjon med automatisk luftfyller og ekstra langt rullebord
- Avbalanseringsmaskin BP75 m/laser/LCD skjerm
 

Be om tilbud!

NORDIC BP590 - 
DEKKOMLEGGER FOR LAST- OG ANLEGG
(BP 590)
Solid elektrohydraulisk dekkomlegger for lastebil og 
anleggsmaskiner. Flyttbart kontrollpanel med joystick-funksjon.  
Demonteringshode kan roteres pneumatisk. 
Innv. oppsp.: 14-42» (56» m/adapter)
Maks hjuldiameter: 2200mm 
Maks felgbredde: 1100mm
Rotasjonshastighet: 4,2 rpm
Bead breaker kraft: 3000kg
Strømtilslutning:
2,4kw+3kw 230/400V 3fas

FYLLEBUR MED LUFTFYLLER
(BRBJ800+PUHJ801)
Enkelt fyllebur for lastebilhjul. 
Mål: L.1500 mm, B:1500 mm, H: 370mm. 
Digital automatisk luftfyller, type AWS 
51 Lastebil. Måleområde 0,3-16 Bar, 
8 mtr. fylleslange, 1-fas 230V, med 
overfyllingsfunksjon.

NORDIC BP46 - AVBALANSERINGSMASKIN 
FOR STORE HJUL
(BP 46)

NORDIC BAZOOKA 
SJOKKFYLLER
FOR LASTEBILDEKK
(BRBAZOOKA12)
Veldig brukervennlig og lett 
håndterbar sjokkfyller.
Pneumatisk hurtigventil slipper ut luft i 
høy hastighet. 

Kr 6.900,-

Kr 10.900,- Kr 16.900,-

Kr 25.900,-

Kr 89.900,-

Solid, pålitelig og velutstyrt maskin 
med både personbil og lastebilmodus.
Pneumatisk hjulheis. Frekvensstyrt 
motor gir en myk og behagelig drift.
Målestav med automatisk innlesing av 
måledata (avst./diam.) Aut. start ved 
lukking av cover. ALUSmart-program, 
5 std. alu-programmer og dynamisk/
statisk. Frekvensstyrt brems for låsing 
av aksel, LED-lys for enklere loddplas-
sering. Leveres med Haweka hurtig-
oppspenning (quick nut) og Nordic 
boltoppspenningsadapter.  

Kr 59.900,-

Kr 14.000,-
MÅ PRØVES!

Kampanje Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kr. 12.080,- Kr. 19.980,-

Kr. 30.223,-

Kr. 110.000,- Kr. 71.830,-

Kr. 33.385,- Kr. 7.970,-



Alle priser er eks. mva levert Lier. Gyldig til 31.03.23 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
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NORDIC LIFT - HYDRAULISK 
PERSONBILJEKK
(SNS-3TK)
Solid jekk for personbiler.
Min høyde: 95mm. 
Løfter hele 500mm.
Hydraulisk løft med to hastigheter.
Nylonhjul. Utskiftbar gummipad på sadel.

NORDIC STRØMTROMMEL
1,5 MM² 15M
(FAIROLLMASS22015)
Kabeltrommel for strøm, 15m lengde.
Kabel: 1,5mm2 1fas PVC.
Med fjærinntrekk.
Industrikvalitet. Støpsler ikke ink.
Maks effekt: 800W 
(uttrukket kabel: 2000W)

Husk også:
Sett med støpsel hann/hunn.
1-fas
Varenr: ETSETT1fas

NORDIC - VERKSTEDINNREDNING
(CHGSW-3)
Solid, enkel og rimelig verkstedinnredning.
Høyskap, lav modul med skap, lav 
modul med skuffer, toppskap og løs 
tom verktøyvogn på hjul med skuffer. 
Benkeplate med rusfritt stål. Bakvegg med 
muligheter for å henge opp kroker/verktøy. 
Låsbare skuffer og skap. Justerbare bein er 
skjult bak bunnkledning av skap.
Mål: B: 264cm, H: 197cm, D: 50cm.
Skuffemål i verktøyskap og lav modul med 
skuffer: B:56cm, D: 40cm.
Høyskap er levert med 4stk hyller og lav 
skap modul har 1 stk hylle.

NORDIC - 30T VERKSTEDPRESSE
(SNSP30HAM)
Solid, enkel og rimelig verkstedpresse for 
alle typer verksted.
Sylinder kan skyves sidelengs, samt 
forlenges ved å skru på.
Både pneumatisk (fotbetjent) og manuell 
pumpe.

NORDIC LUFTTROMMEL
(FAIMC181015)
Lukket slangetrommel for luft i lakkert 
utførelse.
Lengde på slange: 15m (gummi)
Slangedimensjon: 10mm inv. / 17mm utv.
Påpresset kobling: 3/8 utv.
Maks trykk: 18bar
Tilkobling: 3/8 inv. 
Leveres uten tilkoblingsslange.

Svingbar veggbrakett for MC slangetrommel
Varenr: FAIMCSG10
Pris: 375,-

NORDIC STRØMTROMMEL
2,5 MM² 20M
(FAIROLLMAJ22020)
Kabeltrommel for strøm, 20m lengde.
Kabel: 2,5mm2 1fas GUMMI
Med fjærinntrekk.
Industrikvalitet. Støpsler ikke ink.
Maks effekt: 1600W 
(uttrukket kabel: 3000W)

Husk også:
Sett med støpsel hann/hunn.
1-fas
Varenr: ETSETT1fas

Kr 2.390,-

Kampanje

Kr 15.900,-

KampanjeKampanje

Kr 16.900,-

Kr 1.590,- Kr 4.490,- Kr 3.490,-

Kr 162,-

Kampanje Kampanje

Kampanje

Kr. 2.968,- Kr. 17.685,- Kr. 27.770,-

Kr. 1.846,- Kr. 4.990,- Kr. 3.860,-
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NORDIC LUFTTROMMEL
(FaiMGPS201012/FaiMGPS200815)
Lukket slangetrommel for luft i lakkert 
utførelse.
Varenr: FaiMGPS201012:
12m (polyurethane thermoplastic)
10mm inv / 14mm utv.
3/8 utv. Maks trykk: 20bar
Tilkoblingslangens lengde: 1m
Varenr: FaiMGPS200815:
15m (polyurethane thermoplastic)
8mm inv / 12mm utv.
1/4 utv. Maks trykk: 20bar
Tilkoblingslangens lengde: 1m

NORDIC ARMOFLEX SVEISEARM
(FAIROLLMASS22015)
Solid og utprøvd sveisearm - kan leveres 
med ulike oppsett og spesifikasjoner.
Innvendig struktur med gassdempere for 
lett bevegelser. Kulelagret svivel for lett 
rotasjon. 
Tåler temperaturer opp til 90·C. 
Kommer som standard med stor avsugs- 
hette med justerbart spjeld.
Kan monteres direkte på vegg med 
veggbrakett eller på en forlengerarm.
Veggbrakett kan tilknyttes sentralavsug 
eller påmonteres egen vifte.

NORDIC - MOBILT EKSOSAVSUG
(AERELEMAX00000010)
Enkel og praktisk løsning for deg som 
ikke har mulighet/ønske for fastmontert 
eksosavsug.
Kommer med 10m 150mm «lett» avkast 
slange som trekkes ut av port/vindu.
230V 1 fas 1,1kW vifte på 2000m3/h. 
Vifte kan reguleres enkelt og trinnløst opp 
og ned ved hjelp av gassfjær.

NORDIC VEGGMONTERT EKSOSVIFTE 
M/SLANGE OG OPPHENG
(AERAPN10100050000)
Rimelig og praktisk løsning for deg som vil ha 
et enkelt opplegg for eksosavtrekk.
Kommer med 5m 100mm TGA slange med 
enkelt eksosmunnstykke.
230V/400V 3 fas 1,1kW vifte. Ca 700m3/h. 
Tåler opp til 90·C.

NORDIC LYSJUSTERINGSAPPARAT
(NANHD8000)
Et basic lysjusteringsapparat for halogen og 
xenon lys.
Speil og digital luxmeter.
Måler i høyden 50-130cm. 
Måleavstand 30-50cm. 
Solid og enkelt.
Skinner er ekstrautstyr.

NORDIC MOBILT SVEISEAVSUG
(aer UNI 2.2H)
Praktisk sveiseavsug mobilt på solide 
hjul og med innebygd filter.
Hepa filter (mekanisk filtrering 99,5%)
Leveres med Ø: 160mm 2000mm 
Armoflex sveisearm.

Vifte: 2250m3/h
Airflow m/arm og filter: 1480m3/h
Filtrering: E12/99,5%
Strøm: 230V 1 fas 1,1kW
Sveisearm: Ø160mm 2000mm

Kampanje

Kr 10.990,-

KampanjeKampanje

Kr 9.990,-

Kr 30.900,- Kr 6.990,-

Kampanje Kampanje

Fra Kr 7.005,-

Kr 2.290,-/1.990,-
Kr. 12.453,- Kr. 10.563,-Kr. 2.600,-/2.294,-

Kr. 33.156,- Kr. 7.490,-



Alle priser er eks. mva levert Lier. Gyldig til 31.03.23 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
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EASYWASH - HØYTRYKKSVASKER MED TROMMEL
(EASYWASHHT)
Komplett anlegg for høytrykksvasking av for eksempel bil.
Beregnet for montasje på vegg.
Pakken består av:
Industriell EasyWash høytrykkspumpe på 150bar og 21l/min. 
1stk høytrykkstromler med 20m myk/solid slange. 
HT pistol med hurtigkobling/HT lanse på 100cm.
5,5KW pumpe. Må bestilles i 230V eller 400V. 
Montasje på stedet er ikke inkludert.

Kr 31.900,-
EASYWASH SKUMKANON FOR HØYTRYKKSVASKER
(SUST73KEW1,8)
Skumkanon med 2ltr såpebeholder.
Blander nøyaktig og skummer bra.
Med KW hurtigkobling. 
Passer på HT vasker anlegg «EASYWASHHT»

Kr 1.490,-

EASYWASH HØYTRYKKSVASKER 
MED SKUM OG TROMLER
(EASYWASHBASIC)
Komplett anlegg for høytrykksvasking av for eksempel bil.
Beregnet for montasje på vegg.
Pakken består av:
Industriell EasyWash høytrykkspumpe på 150bar og 21l/min. 
Skuminjektor, kanneholder for 25ltr og 1stk 25ltr skumshampo. 
2stk høytrykkstromler med 20m myk/solid slange. 
HT pistol med hurtigkobling/HT lanse på 100cm og skumpistol 
med skumlanse.
5,5KW pumpe. Må bestilles i 230V eller 400V. 
Montasje på stedet er ikke inkludert.

Kr 49.900,-
EASYWASH - UNDERSPYLER FOR BIL
(suST97KW)
Ekstremt solid underspyler som med 3 dyser gir et godt resultat.
Store hjul for enkel manøvrering.
Med KW hurtigkobling. 

Passer på HT vasker anlegg «EASYWASHHT» og 
«EASYWASHBASIC»

Kr 5.900,-

Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kampanje

Kr. 36.631,- Kr. 1.815,-

Kr. 57.256,- Kr. 6.592,-
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EASYWASH - HØYTRYKKSVASKER 
MED SKUM OG SVINGARM
(EASYWASHBASIC2)
Komplett anlegg for høytrykksvasking av for eksempel bil.
Beregnet for montasje på vegg/tak.
Pakken består av:
Industriell EasyWash høytrykkspumpe på 150bar og 21l/min. 
Skuminjektor, kanneholder for 25ltr og 1stk 25ltr skumshampo. 
1stk dobbel svingarm med myk/solid slange. 
HT pistol med hurtigkobling/HT lanse på 100cm  og skumpistol 
med skumlanse.
5,5KW pumpe. Må bestilles i 230V eller 400V. 
Krever solid feste i tak/vegg.
Mål på lokale må oppgis ved bestilling.
Montasje på stedet er ikke inkludert.

Kr 69.900,-
EASYWASH - VASKEHALL MED SKINNEGANG

Enkel, dobbel eller trippel skinnegang. 
Høytrykk, skum, avfetting etc. 
Spør oss om pris og løsning til ditt lokale!

BE OM TILBUD

MATTEKLYPER FOR VASKEHALL
(su105750)
For å feste på vegg i vaskehall, holder bilens gulvmatter fast 
under rengjøring. Pris pr. stk.

Kr 890,-
EASYWASH - RENSEPISTOL/TORNADO
(su106996700)
Ved hjelp av trykkluft og såpeblanding renses trange kroker og 
inngrodde flekker.
Sprøyt/rens først ved en blanding av trykkluft/såpe, vri så over 
kran og tørk med bare trykkluft. 
Eksempel egnet bruk: fjerne sjokoladeflekker i bilsete, skitt i 
ventilasjonsdyser, inngrodde flekker på stoffmatter, i døråpninger 
rundt hengsler etc. Husk riktig trykkluftnippel.
Tank (såpeblanding): 1 liter
Trykklufttilkobling: 5,5-9 bar 1/4”
Forbruk trykkluft: 200 l/min

Kr 1.390,-
Kampanje Kampanje

Kampanje
Kr. 75.692,-

Kr. 1.050,- Kr. 1.990,-



Alle priser er eks. mva levert Lier. Gyldig til 31.03.23 eller så langt beholdningen rekker. Prisene kan endres uten forvarsel.
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NORDIC - LAKKERINGSANLEGG

Nordic Lift lakkbokser har blitt importert og 
solgt i Norge siden 2009. Vi er en fleksibel 
samarbeidspartner som strekker oss langt for å 
imøtekomme våre kunder og brukere.

Spør oss om pris og løsning til ditt behov!

EASYWASH - BILVASKEMASKINER

”Futuring Carwash” Et slagord med innhold. 
Premium til riktig pris. 
Fleksibilitet gjennom en mengde opsjoner og tilbehør. 
Skandinavisk designet vaskeprogrammer. 
Rustfritt design.
Produksjon siden 1963. 
Solid håndtering av ettermarked. 

Spør oss om pris og løsning til ditt behov!
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Returadresse: NDS Group AS  avd. AutoMateriell
Gilhusveien 7 A, 3414 Lierstranda

SALGSAVDELING AUTOMATERIELL
Ansvar/distrikt  Kontaktperson E-post Telefon 
Tungbilutstyr /hele landet ............................................................Rino Sinding ............................................................ rino.sinding@automateriell.no ............................. 90 97 52 41
Karosseriutstyr/hele landet ..........................................................Stian Goldeng........................................................stian.goldeng@automateriell.no ........................ 99 33 00 00 
Østfold........................................................................................................ Rino Sinding ............................................................ rino.sinding@automateriell.no ............................. 90 97 52 41
Agder t.o.m Lyngdal .........................................................................Villy Dyrskog ...........................................................villy.dyrskog@automateriell.no  .......................... 90 11 23 83 
Rogaland t.o.m Flekkefjord .........................................................Ole Magnar Kolnes...........................................ole.magnar.kolnes@automateriell.no................46 66 11 66
Vestfold og Telemark ......................................................................Jan Roger Sand Olsen.....................................jrso@automateriell.no ............................................ 90 51 90 83
Vestfold og Telemark ......................................................................Stian Goldeng........................................................stian.goldeng@automateriell.no ........................ 99 33 00 00
Østlandet ..................................................................................................Øyvind Klausen  ..................................................oyvind.klausen@automateriell.no ..................... 91 63 04 20 
Østlandet ..................................................................................................Rudi Hovland ......................................................... rudi.hovland@automateriell.no.. ......................... 48 40 18 55 
Nordland Troms Finnmark ...........................................................Jan Roger Sand Olsen  ................................. jrso@automateriell.no ................................................ 90 51 90 83 
Nordland Troms Finnmark ...........................................................Villy Dyrskog ...........................................................villy.dyrskog@automateriell.no ............................ 90 11 23 83
Prosjektleder ...........................................................................................Jan Erik Tveten ....................................................... jan.erik.tveten@automateriell.no  ...................... 91 13 33 43

Forhandlere
Trøndelag, Molde, Kristiansund ..............................................Autolift AS v/Magne Gjervan .....................magne@autolift.no ....................................................... 97 56 35 52
Sognefjorden til Ålesund ...............................................................V-P-S AS v/Ole Thomas Erle ......................o.t.e@v-p-s.no .................................................................. 46 83 92 06
Bergen m/omegn ..............................................................................Service ekspressen AS  ................................... christer@service-ekspressen.no ........................ 55 39 39 90
                                                        v/Christer Jensen                                                                     98 22 16 62

Driftskoordinator - for bestilling av service/vedlikehold/reparasjon
Service/reparasjoner ...................................................................................................................................................................service@automateriell.no ........................................ 45 84 77 77

Reservedeler verkstedutstyr
Deleansvarlig verkstedutstyr/maskiner  .............................Kåre Andre Fanuelsen ....................................kf@automateriell.no .................................................... 41 58 68 99

Administrasjon
Salgsdirektør ...........................................................................................Øyvind Klausen ....................................................oyvind.klausen@automateriell.no ..................... 91 63 04 20
Operativ leder .......................................................................................Torbjørn Wold-Hansen. ................................... twh@automateriell.no. ............................................... 40 92 49 49
Daglig leder............................................................................................Knut Ulseth. ..............................................................knut.ulseth@automateriell.no. ............................... 48 86 56 00

VERKSTEDUTSTYR • PROSJEKTERING
hovedkontor Tlf.: 32 84 77 00    
E-post: firmapost@automateriell.no   
www.automateriell.no

AutoMateriell er
sertifisert etter
NS-EN ISO 9001:2015

AutoMateriell er medlem 
i ABL - Autobransjens 
leverandørforening.

SALGSAVDELING NORDIC
Ansvar Kontaktperson E-post Telefon 
Salg/Daglig leder...............................................................................Knut Ulseth ...............................................................knut@nordiclift.no ......................................................... 48 86 56 00
Salg ...............................................................................................................Frode Rosmæl ....................................................... frode@nordiclift.no....................................................... 95 18 76 32
Salg ...............................................................................................................Terje Buum................................................................ terje@nordiclift.no ......................................................... 45 95 14 22 
Salg/Web/Nettbutikk.........................................................................Ronny Andreassen ............................................. ronny@nordiclift.no ...................................................... 41 17 80 00
Prosjektsalg/teknisk ............................................................................Pål Nordmeland ..................................................paal@nordiclift.no ........................................................ 95 18 76 35


