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WERKPLAATS ’98
Trends en aanbod kolomvrije schaarhefbruggen

Wie toe is aan een nieuwe hefbrug
heeft tegenwoordig een riante
keus. De nog altijd populaire twee-
en vierkolommers krijgen toene-
mende concurrentie van de kolom-
vrije hefconcepten, zoals de
schaar- en stempelhefbrug. De
vierkolommer wordt nog veel toe-
gepast als uitlijnbrug, de twee-
kolommer (tegenwoordig ook met
rijbanen verkrijgbaar!) is een all-
round wielvrij-heffende service-
brug die nogal stevig scoort van-
wege z’n aantrekkelijke prijs.
Beide typen hebben de aanwezig-
heid van kolommen als nadeel. Ze
zitten bij tal van service-hande-
lingen hinderlijk in de weg en ver-
storen ook nog eens de doorkijk in
de werkplaats. In een moderne,
spik-en-span, werkplaats is zo’n
woud van kolommen eigenlijk
geen gezicht.

Bij de schaarhefbrug en de
stempelbrug ontbreken deze ko-
lommen. De zijkant van de carros-
serie is optimaal toegankelijk en
wanneer de brug niet in gebruik is,
steekt er ook niets uit de vloer. Zo
kan de werkplek en desgewenst de
gehele werkplaats ook voor andere
doeleinden worden gebruikt. Veel-
al wordt met een kolomvrije brug
ruimtewinst geboekt, zodat op een
bepaalde werkplaatsoppervlakte
meer werkplekken kunnen worden
gecreëerd.

Bij de stempelbrug zijn de rij-
banen, opnameplateaus of draag-

armen rechtstreeks gemonteerd
aan hydraulische cilinders. Een
bijzonder mooie constructie, alleen
moeten de cilinders erg diep de
vloer in (tot wel 2,5 meter). Het zal
u duidelijk zijn dat de stempelbrug
vooral bij nieuwbouw en ingrij-
pende renovaties aan bod komt.

De kolomvrije schaarbrug heeft
een heel ander hefsysteem. Hier
zijn de hydraulische hefcilinders
vlak gemonteerd en verbonden met
een schaarconstructie die de rij-
banen of hefplateaus op hoogte
brengt. In neergedaalde toestand is
de schaarbrug slechts 10 tot 30 cm
dik, zodat bij inbouw alleen een
gat in de vloer hoeft te worden ge-
zaagd. De bouwkundige kosten
zijn dus aanzienlijk lager. Een
trend is bovendien dat de overrij-
hoogte (de hoogte in neergedaalde
toestand) steeds kleiner wordt (10
cm), zodat inbouw niet meer nodig
is. Er kan met korte oprijplaten
worden volstaan, zodat het ran-
geren weinig ruimte kost. Zo’n op-
bouwbrug vergroot bovendien de
flexibiliteit. Wilt u de werkplaats

lay-out veranderen, dan is dat een-
voudig mogelijk.

Wielvrij of rijbanen
Schaarbruggen zijn te koop met
hefplateaus of rijbanen. Eerstge-
noemde heft de auto onder het
chassis, zodat de wielen vrij han-
gen. Vergelijkbaar dus met de
tweekolommer. Op de rijbanen-
schaarbrug hoeven geen rubber
blokken of hefarmen in positie te
worden gebracht, maar hij heft niet
wielvrij. Een combinatie van beide
kan ook. De rijbanenbrug wordt
dan uitgerust met een wielvrij hef-
systeem. In de rijbanen zijn hefpla-
teaus geïntegreerd, die de auto vrij
van de rijbanen kan heffen. Dat
werkt natuurlijk veel gemakkelij-
ker dan een verrijdbare brugcrick.
Zo’n wielvrij hefsysteem zorgt ook
nog eens voor extra hefhoogte, wat
bij lange monteurs een uitkomst
kan zijn. Een rijbanen-schaarbrug
met wielvrij hefsysteem is een
multifunctionele werkplek waarop
nagenoeg alle werkzaamheden zijn
uit te voeren. Tussen de rijbanen
ontbreken dwarstraversen, zoals
bij de vierkolommer. Daardoor is
de onderzijde van de auto beter
toegankelijk en kan de monteur
ongehinderd onder de brug door
lopen.
Bij werkzaamheden aan de rem-
men (de wielen zijn met het wiel-
vrij hefsysteem vrij van de rijbaan
getild), doet de rijbaan dienst als

‘werkbank’. Ook voor het uitlijnen
is de rijbaanbrug zeer geschikt.

Elektronica rukt op
Zelfs bij een simpel stuk equip-
ment als een schaarhefbrug, speelt
moderne elektronica een rol van
betekenis. Mechanische beveili-

Schaarbrug is breed inzetbaar

Multi heftalent
De gunstige prijs is nog altijd één van de belangrijkste troeven van de twee- en

vierkoloms hefbrug. Zo’n storend woud van kolommen komt de uitstraling van

de toekomstgerichte onderhoudswerkplaats beslist niet ten goede. Veel fraaier

zijn de kolomvrije hefconcepten, zoals de schaarhefbrug. Bovendien is die van

vele (hef)markten thuis.

De wielvrij heffende schaarbrug,
zoals deze SVL 3000 van Sun, is
een goed alternatief voor de twee-
kolommer.Storende kolommen
ontbreken. (Sun)
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gingen maken plaats voor elek-
tronische sensoren en de mechani-
sche gelijkloopsystemen worden
vervangen door intelligente elek-

tronica. Mechanische verbindin-
gen tussen linker en rechter rijbaan
of hefplateau kunnen dan verval-
len, zodat geen hindernis ontstaat

voor de gereedschapswagen.
Nussbaum gebruikt bij de nieu-

we Jumbolift III zelfs software-
sturing. Dat biedt de mogelijkheid
de hef- en daalsnelheden te pro-
grammeren. Zo start de brug met
een lage snelheid die tijdens het
heffen automatisch wordt opge-
voerd. Een gecontroleerde hef- en
daalbeweging is het resultaat. Ook
stoppunten kunnen worden inge-
programmeerd en de brug kan ‘op
afstand’ via een modem worden
‘uitgelezen’, zodat de service-
monteur voor een diagnose niet
aan huis hoeft te komen. Een voor-
bode van de equipmentontwikke-
lingen die ons te wachten staan.

Nieuwe kansen
Bij de aanschaf van een nieuwe
hefbrug is het verstandig in de toe-
komst te kijken. Personenauto’s
kunnen met steeds minder onder-
houd volstaan, dus de werkplaats

moet op zoek naar compensatie.
Eén van de mogelijkheden is het
servicen van bestelauto’s. Daar
worden veel kilometers mee ge-
maakt en er wordt zelden bespaard
op onderhoud. Wie deze markt wil
ontginnen, moet er natuurlijk wel
op geëquipeerd zijn.

Om behalve personenauto’s, op
dezelfde brug, ook bestelauto’s te
kunnen heffen, zijn voldoende bre-
de rijbanen nodig (denk aan spoor-
breedte en dubbellucht!), een hoog
hefvermogen en voldoende lange
rijbanen (verlengde bestelauto’s!).
Bestelauto’s kunnen in beladen
toestand de werkplaats binnenrij-
den, en dan is een hefcapaciteit
van 4 tot 5 ton beslist geen over-
bodige luxe.
Ook het servicen van caravans en

Het ontbreken van kolommen
komt niet alleen het werkplaats-
uiterlijk ten goede,maar maakt de
auto tevens beter toegankelijk
voor allerhande service-activitei-
ten.Ook de wagenbodem blijft
goed bereikbaar,zeker omdat de
schaarbrug geen dwarstraversen
heeft.

Wielvrij heffende schaarbrug van
OMCN.Door de lage overrijhoogte
is inbouw niet nodig. (EDN)

Omer heeft de kolomvrije hefbrug populair gemaakt en vervult een voor-
trekkersrol.De foto toont de Concord 36 die  een hefvermogen heeft van
3600 kg. (Explora)

Trends 
bij schaarhefbruggen
● Lage overrijhoogte

(maakt inbouw overbodig)

● Grote hefhoogte

(monteurs worden langer!)

● Hoge hefcapaciteit

(ook geschikt voor bestelauto’s)

● Rijbaanbruggen met 

wielvrij hefsysteem

(multifunctioneel inzetbaar)
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Overzicht aanbod kolomvrije schaarhefbruggen

* (i) is inbouwversie, (o) is opbouwversie.
** Onder hefhoogte wordt de maximale afstand van de rijbanen of hefplateaus tot de vloer verstaan. Bij schaarbruggen met rijbanen zorgt een aanwezig wielvrij hefsysteem voor extra hoogte. Dit geldt ook voor rubberblokken.
*** Veelal is de prijs gebaseerd op de basisversie. Niet altijd is de prijs inclusief montage.Vraag daarom een offerte op maat aan.

WERKPLAATS ’98
Trends en aanbod kolomvrije schaarhefbruggen

Merk/type* Hefvermogen Overrijhoogte Max. hefhoogte Hefbeweging Heftijd Voorzien van rijbanen Wielvrij Prijsindicatie Importeur
(kg) (mm) (mm)** (sec) (l x b in mm) heffen (exclusief BTW)***

AGM Mubrau
C 235/E (i/o) 3.000 280 1900/2014 verticaal 45 nee, hefplateaus (1500x600) ja ƒ 9.500,- Heirweg 8
C 235 EXT/E (i/o) 3.000 280 1900/2014 verticaal 45 nee, hefplateaus (1500-1850x600) ja ƒ 10.250,- 6121 JP Born
C 236/E (i/o) 3.000 280 1900/2014 verticaal 45 nee, hefplateaus (1360x600) ja ƒ 9.300,- ☎ (046) 485 20 78
C 236 EXT/E (i/o) 3.000 280 1900/2014 verticaal 45 nee, hefplateaus (1360-1610x600) ja ƒ 10.100,- Fax: (046) 485 22 02
C 420/E (i/o) 4.000 320 2017 verticaal 45 ja (4500x600) nee ƒ 16.700,-
C 420 D/E (i/o) 4.000 320 2017 verticaal 45 ja (4500x600) ja ƒ 23.940,-

Autec Autec Hefbruggen 
ASLP-3005P (o) 3.000 120 1980 verticaal 45 nee, hefplateaus (1580-2100x650) ja ƒ 10.950,- (netto) Postbus 199
ASG-3005 (i) 3.000 n.v.t. 1930 verticaal 45 nee, hefplateaus (1530-2100x540) ja ƒ 8.950,- (netto) 3417 ZK Montfoort
ASH-3005 (i) 3.000 n.v.t. 1930 verticaal 45 nee, hefplateaus (1530-2100x540) ja ƒ 9.950,- (netto) ☎ (0348) 47 51 15
ASH-4005 (i) 4.000 n.v.t. 1930 verticaal 45 nee, hefplateaus (1530-2100x540) ja ƒ 10.950,- (netto) Fax: (0348) 47 51 04
AC-2501/EH (i) 2.500 n.v.t. 1565 verticaal 43 nee, hefplateau (1892x660) ja ƒ 5.500,- (netto)
AC 2502 (i) 2.500 n.v.t 1540 verticaal 43 nee, hefplateau (1892x660) ja ƒ 5.500,- (netto)
ASB-3003 (o) 3.000 90 1000 verticaal 22 nee, hefplateaus (1530-2100x540) ja ƒ 7.950,- (netto)
ASS-3009 (i) 3.000 n.v.t. 1850 verticaal 45 ja (3600x550) nee ƒ 11.950,- (netto)
ASS-4009 (i) 4.000 n.v.t. 1850 verticaal 45 ja (4200x660) optie ƒ 14,950,- (netto)
ASS-5009 (i) 5.000 n.v.t. 1850 verticaal 45 ja (4800x660) nee ƒ 17.950,- (netto)
ASHD-10009 (i) 10.000 n.v.t. 1550 verticaal 60 ja (5800x820) nee ƒ 32.900,- (netto)
ASHD-20009 (i) 20.000 n.v.t. 1550 verticaal 60 ja (9000x820) nee ƒ 51,900,- (netto)
ASHD-30009 (i) 30.000 n.v.t. 1550 verticaal 60 ja (13500x820) nee ƒ 76.900,- (netto)
ASHD-40009 (i) 40.000 n.v.t. 1550 verticaal 60 ja (18000x820) nee ƒ 99.900,- (netto)

Coipe Overlander Techniek
ZX 30 (o) 3.000 120 1970 schuin 40 nee, hefplateaus (1600-1800x550) ja ƒ 10.250,- Handelsweg 18
BX 25 (i) 2.500 n.v.t. 1900 verticaal 35 nee, hefplateaus (1600-1900x560) ja ƒ 9.750,- 3881 LS Putten
SX 35 (i) 3.500 n.v.t. 1900 verticaal 40 nee, hefplateaus (1600-1900x630) ja ƒ 12.510,- ☎ (0341) 36 06 60
BZX 3501 (i) 4.000 n.v.t. 1800 verticaal 49 ja (4760x630) nee ƒ 15.950,- Fax: (0341) 35 13 42
BZX 3504 4.000 n.v.t. 1800 + 500 verticaal 49 ja (4760x630) ja ƒ 24.530,-

FOG Stertil-ATN
Equinoxe (i/o) 3.000 117 1833/1950 verticaal 30 nee, hefplateaus (1500x536) ja v.a. ƒ 14.480,- Postbus 6014
Zenith 416 (i/o) 3.500 228 1860/2150 verticaal 30 nee, hefplateaus (1500-2000x500) ja v.a. ƒ 18.660,- 3600 HA Maarssen
Espace II 418 (i/o) 3.000 200 1760/1960 verticaal 30 ja (3900x600) nee v.a. ƒ 19.060,- ☎ (030) 241 06 90
Espace II 418 (i/o) 3.000 255 1760/1960 + 435 verticaal 30 ja (3900x600) ja v.a. ƒ 26.740,- Fax: (030) 241 06 17

Istobal Saarloos Garage-uitrustingen
5252500 (i) 3.000 n.v.t. 1800 verticaal 50 nee, hefplateaus (1500x520) ja ƒ 9.750,- Postbus 29
5252600 (o) 3.000 280 2080 verticaal 70 nee, hefplateaus (1475-1850x520 ja ƒ 10.250,- 5825 ZG Overloon
48400 (o) 3.500 280 1900 verticaal 30 ja (4250x600) optie ƒ 16.200,- ☎ (0478) 64 21 25
48500 (i) 3.500 n.v.t. 1900 verticaal 30 ja (4250x600) optie ƒ 15.900,- Fax: (0478) 64 21 05

Marte Leen van den Berg
Gemini 25ET (i) 2.500 n.v.t. 1850 verticaal 45 nee, hefplateaus (1300-1800x580 ja ƒ 8.500,- (netto) Werkplaatsuitrusting
Gemini 30 ET (i) 3.000 n.v.t. 1850 verticaal 45 nee, hefplateaus (1500-2000x580) ja ƒ 9.000,- (netto) Postbus 20
Gemini 30 ES(o) 3.000 240 1850 verticaal 45 nee, hefplateaus (1500x625) ja ƒ 9.500,- (netto) 3465 ZG Driebruggen
Gemini LP97/PSD (o) 3.000 120 1850 verticaal 50 nee, hefplateaus (1500-2000x610) ja ƒ 10.600,- (netto) ☎ (0348) 50 15 78
Mirach 40N (i) 4.000 n.v.t. 1850 verticaal 45 ja (4200x680) nee ƒ 13.250,- (netto) Fax: (0348) 50 12 42
Mirach 40LT (i) 4.000 n.v.t. 1850 + 500 verticaal 45 ja (4200x680) ja ƒ 19.250,- (netto)
Mirach 80N (i/o) 8.000 420 1850 verticaal 90 ja (5800x820) nee ƒ 33.250,- 
Mirach 160N (i/o) 16.000 420 1850 verticaal 90 ja (7500x820) nee ƒ 52.000,- 
Mirach 240N (i/o) 24.000 420 1850 verticaal 90 ja (10500x820) nee ƒ 64.000,- 
Mirach 320N (i/o) 32.000 420 1850 verticaal 90 ja (14000x820) nee ƒ 79.000,- 
FI.TIM
JO.EH (i) 2.500 n.v.t. 1800 verticaal n.b. nee, hefplateau (1892x660) ja ƒ 5.450,-(netto)
Orlandini
OL 153 (o) 2.300 130 1150 verticaal n.b. nee, opname-armen ja ƒ 3.250,-(netto)

MAHA Maha Nederland
Servicelift 1 (o) 3.000 175 1900 verticaal 35 ja (4000x617) nee ƒ 17.950,- Postbus 196
Duo + 1 (o) 4.200 250 1800 verticaal 22 ja (4000x617) optie ƒ 27.500,- 4130 ED Vianen
Duo WPL (o) 4.200 250 1900 verticaal 45 ja (4000x617) optie ƒ 22.500,- ☎ (0347) 32 30 60
Duo WPL/VAG 4.200 280 1900 verticaal 45 ja (4000x617) optie ƒ 24.250,- Fax: (0347) 32 30 62

Mondolfo Ferro Rema Tip Top Nederland
Titan X 125 (i/o) 2.500 100 1200 verticaal 30 nee, hefplateaus (1580-2000x542) ja v.a. ƒ 10.795,- Postbus 387
Titan X 250 (i/o) 2.500 265 1800 verticaal 35 nee, hefplateaus (1400-2000x560) ja v.a. ƒ 16.095,- 3900 AJ Veenendaal
Titan 433 (o) 3.500 255 2000 + 500 verticaal 38 ja (4319x640) ja v.a. ƒ 29.950,- ☎ (0318) 54 15 55

Fax: (0318) 52 14 68

Nussbaum Berg-O-Tool
Sprinter mobile (o) 2.500 98 990 verticaal 9 nee, hefplateaus (1400x450) ja ƒ 6.750,- Postbus 47
Jumbo 3000 plus (i) 3.000 n.v.t. 1800 verticaal n.b. nee, hefplateaus (1580-1900x504) ja ƒ 11.900,- 7400 AA Deventer
Jumbolift II (o) 2.500 98 1850 verticaal 36 nee, hefplateaus (1400-2000x580) ja ƒ 15.000,- ☎ (0570) 50 05 00
Jumbolift III (o) 3.200 98 1870 verticaal 24 nee, hefplateaus (1460-2060x610) ja ƒ 16.400,- Fax: (0570) 62 46 44
Unilift 3500 (o) 4.000 165 1790 verticaal 35 ja (4200x600) nee ƒ 20.250,-
Unilift 3500 plus (o) 3.500 165 1790 + 719 verticaal 35 ja (4200x600) ja ƒ 26.250,-
Unilift 4000 MB (o) 4.000 220 1940 + 490 verticaal 25 ja (4200x620) ja ƒ 48.150,-
Unilift 5000 (i/o) 5.000 190 1190 verticaal 40 ja (4850x688) optie ƒ 29.850,-
Unilift 8000 (i/o) 8.000 215 1875 verticaal 50 ja (6000x688) optie ƒ 36.750,-
Trucklift 10.000 (i) 10.000 n.v.t. 1770 schuin 45 ja (7500x790) nee ƒ 60.000,-
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Overzicht aanbod kolomvrije schaarhefbruggen
Merk/type* Hefvermogen Overrijhoogte Max. hefhoogte Hefbeweging Heftijd Voorzien van rijbanen Wielvrij Prijsindicatie Importeur

(kg) (mm) (mm)** (sec) (l x b in mm) heffen (exclusief BTW)***

Nussbaum Berg-O-Tool
Trucklift 15.000 (i) 15.000 n.v.t. 1770 schuin 45 ja (8500x790) nee ƒ 82.500,- Postbus 47
Trucklift 25.000 (i) 25.000 n.v.t. 1930 schuin 60 ja (9000x820) nee ƒ 142.500,- 7400 AA Deventer
Trucklift 35.000 (i) 35.000 n.v.t. 1930 schuin 82 ja (10000x820) nee ƒ 157.500,- ☎ (0570) 50 05 00
Trucklift 45.000 (i) 45.000 n.v.t. 1930 schuin 102 ja (16000x820) nee ƒ 180.000,- Fax: (0570) 62 46 44

OMCN Equipment Distributie Nederland
700 (o) 2.500 260 1800 verticaal 47 nee, hefplateaus (1355-1755x510) ja ƒ 11.829,- Postbus 279
702 (o) 3.000 260 1800 verticaal 50 nee, hefplateaus (1355-1755x510) ja ƒ 11.230,- 3800 AG Amersfoort
704 (o) 3.500 270 1780 verticaal 60 nee, hefplateaus (1385-1900x580) ja ƒ 13.401,- ☎ (033) 454 59 09
701 (i) 2.500 n.v.t. 1800 verticaal 47 nee, hefplateaus (1355-1755x590) ja ƒ 11.829,- Fax: (033) 454 59 01
703 (i) 3.000 n.v.t. 1800 verticaal 50 nee, hefplateaus (1355-1755x590) ja ƒ 11.806,-
705 (i) 3.500 n.v.t. 1780 verticaal 60 nee, hefplateaus (1385-1900x670) ja ƒ 12.801,-
706 (o) 2.500 105 1900 verticaal 47 nee, hefplateaus (1360-1900x635) ja ƒ 15.796,-
709 (i) 3.000 n.v.t. 1800 verticaal 50 nee, hefplateaus (1360-1900x690) ja ƒ 17.488,-
800 (o) 4.000 280 1880 verticaal 35 ja (4600x600) optie ƒ 18.140,-
810 (i) 4.000 n.v.t. 1750 verticaal 40 ja (4600x600) optie ƒ 18.140,-
900 (o) 8.000 370 1900 verticaal 67 ja (6000x780) nee ƒ 41.378,-
901 (o) 13.000 370 1900 verticaal 67 ja (7000x780) nee ƒ 46.447,-
902 (o) 23.000 370 1900 verticaal 67 ja (8000x780) nee ƒ 70.802,-
910 (i) 8.000 n.v.t. 1540 verticaal 67 ja (6000x780) nee ƒ 41.378,-
911 (i) 13.000 n.v.t. 1540 verticaal 67 ja (7000x780) nee ƒ 46.447,-
912 (i) 23.000 n.v.t. 1540 verticaal 67 ja (8000x780) nee ƒ 69.600,-

Omer Explora
Concord 36BN (o) 3.600 245 2050 verticaal 50 nee, hefplateaus (1461-2056x506) ja ƒ 15.250,- Postbus 300
Viva 44 (o) 4.400 265 1910 verticaal 40 ja (4300x605) nee ƒ 21.750,- 6710 BH Ede
Nussbaum ☎ (0318) 64 82 20
Unilift 3500 (o) 3.500 155 1785 verticaal 35 ja (4200x600) nee v.a. ƒ 22.600,- Fax: (0318) 64 82 45
Jumbolift II (o) 2.500 98 1850 verticaal 36 nee, hefplateaus (1400-2000x580) ja ƒ 14.950,-
Jumbolift III (o) 3.200 98 1870 verticaal 24 nee, hefplateaus (1460-2060x610) ja ƒ 16.170,-
Sprinterlift B 2.500 98 990 verticaal 9 nee, hefplateaus (1400-1930x450) ja ƒ 7.670,-

Ravaglioli Van Leeuwen Techniek
RAV 505 IF (i) 2.500 n.v.t. 1825 verticaal 35 nee, hefplateaus (1580x510) ja ƒ 10.500,- Postbus 85
RAV 506 IF (i) 2.500 n.v.t. 1825 verticaal 35 nee, hefplateaus (1320-1730x510) ja ƒ 10.675,- 4940 AB Raamsdonksveer
RAV 508 I (i) 3.000 n.v.t. 1825 verticaal 35 nee, hefplateaus (1320-1730x510) ja ƒ 11.600,- ☎ (0162) 51 93 33
RAV 140 (o) 3.000 125 1000 verticaal 9 nee, hefplateaus (1420-1950x480) ja ƒ 10.300,- Fax: (0162) 51 94 40
RAV 516 (o) 2.500 100 1910 verticaal 35 nee, hefplateaus (1420-1950x535) ja ƒ 13.655,-
RAV 611 SI (o) 2.500 310 1875 + 400 verticaal 35 ja (3900x550) ja ƒ 21.440,-
RAV 601 SI (o) 3.500 295 1805 + 440 verticaal 35 ja (4600x600) ja ƒ 25.920,-
RAV 641 (o) 4.500 265 1805 verticaal 35 ja (4600x600) nee ƒ 18.390,-
RAV 713 (i/o) 13.000 340 1935 verticaal ja (7000x750) nee v.a. ƒ 46.520,-
RAV 718 (i/o) 18.000 340 1935 verticaal ja (8000x750) nee v.a. ƒ 55.870,-
RAV 725 (i/o) 22.500 360 1935 verticaal ja (8000x750) nee v.a. ƒ 61.590,-
RAV 733 (i/o) 33.000 360 1935 verticaal ja (9000x750) nee v.a. ƒ 77.500,-
RAV 745 (i) 45.000 n.v.t. 2040 verticaal ja (9000-13000x750) nee v.a. ƒ 91.290,-
RAV 755 (i/o) 55.000 360 2040 verticaal ja (13000-16000x750) nee v.a. ƒ 119.560,-

SUN Sun Electric Nederland
506 (i/o) 2.500 265 1835 verticaal n.b. nee, hefplateaus (1320-1730x510) ja v.a. ƒ 12.640,- Postbus 94041
508 (i/o) 3.000 265 1835 verticaal n.b. nee, hefplateaus (1320-1730x510) ja v.a. ƒ 12.650,- 1090 GA Amsterdam
518 (o) 3.000 100 1910 verticaal 35 nee, hefplateaus (1420-1950x535) ja ƒ 15.140,- ☎ (020) 568 26 11
601 (i/o) 3.500 265 1850 verticaal n.b. ja (4600x630) nee v.a. ƒ 18.900,- Fax: (020) 694 79 62
600 SI (o) 3.500 265 1850 + 500 verticaal n.b. ja (4600x630) ja ƒ 29.338,-
SVL 3000-03 (i) 3.000 n.v.t. 1850 verticaal 45 nee, hefplateaus (1530-2100x540) ja ƒ 11.330,-
SVL 3000-03.5 (i) 3.500 n.v.t. 1850 verticaal 45 nee, hefplateaus (1530-2100x540) ja ƒ 11.450,-
SVL 3500-S4 (i) 4.000 n.v.t. 1850 verticaal 40 ja (4200x660) nee ƒ 18.180,-
SVL 3500-WT4 (i) 4.000 n.v.t. 1850 + 450 verticaal 40 ja (4200x660) ja ƒ 31.395,-
SVL 3500-S5 (i) 5.000 n.v.t. 1850 verticaal 40 ja (4200x660) nee ƒ 20.540,-
SVL 3500-WT5 (i) 5.000 n.v.t. 1850 + 450 verticaal 40 ja (4200x660) ja ƒ 34.935,-
SVL 6000-A10 (i) 10.000 n.v.t. 1650 verticaal 50 ja (5800x820) nee ƒ 34.545,-
SVL 6000-A20 (i) 20.000 n.v.t. 1650 verticaal 50 ja (7500x820) nee ƒ 58.645,-
SVL 6000-A30 (i) 30.000 n.v.t. 1650 verticaal 50 ja (10500x820) nee ƒ 86.160,-
SVL 6000-A40 (i) 40.000 n.v.t. 1650 verticaal 50 ja (14000x820) nee ƒ 113.540,-

Texo ALEQ Engineering
Genius PSO3 (i) 3.000 n.v.t. 1850 verticaal 40 nee, hefplateaus (1530-2100x540) ja ƒ 9.750,- Phoenixstraat 5
Genius CAR (i) 2.500 n.v.t. 1850 verticaal 40 nee, hefplateaus (2000x540) ja ƒ 11.225,- 1812 PN Alkmaar 
Fulgor PSS4 (o) 4.000 320 1850 verticaal 32 ja (4200x660) nee ƒ 16.500,- ☎ (0570) 67 99 10
Fulgor PST4 (o) 4.000 320 1850 + 500 verticaal 32 ja (4200x660) ja ƒ 24.500,- Fax: (072) 60 98 08
Magnus PSA 100 (o) 10.000 385 1650 verticaal 50 ja (5600x820) nee ƒ 45.000,-
Magnus PSA 200 (o) 20.000 385 1650 verticaal 50 ja (7500x820) nee ƒ 55.780,-
Magnus PSA 300 (o) 30.000 385 1650 verticaal 50 ja (10500x820) nee ƒ 84.000,-
Magnus PSA 400 (o) 40.000 385 1650 verticaal 50 ja (14000x820) nee ƒ 92.000,-

Zippo Oskamp Equipment
8002 (i) 3.000 n.v.t. 1800 verticaal 45 nee, hefplateaus (1580x570) ja ƒ 14.078,- Postbus 279
8090 (o) 3.500 300 1500 + 400 verticaal 40 ja (4200x640) ja ƒ 27.544,- 3800 AG Amersfoort
8091 (o) 3.500 300 1600 verticaal 40 ja (4200x640) nee ƒ 22.239,- ☎ (033) 454 59 00
8096 (i) 5.000 n.v.t. 1600 verticaal 40 ja (4950x710) nee ƒ 33.665,- Fax: (033) 454 59 01
Multilift 3500 (o) 3.500 190 2040 verticaal 50 ja (4300x685) ja ƒ 25.100,-
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WERKPLAATS ’98
Trends en aanbod kolomvrije schaarhefbruggen

Als grote hefhoogte niet vereist is

Schaarbruggen voor wielservice
en carrosserie
Een schaarhefbrug voor service-
doeleinden heft de auto tot een zoda-
nige hoogte, dat de monteur er met
gestrekte rug onder kan werken.
Wordt een brug voor andere doel-
einden ingezet, zoals bij de schade-
voorbewerking, de wiel- en remser-
vice, accessoire-inbouw of het
autopoetsen, dan is een grote hef-
hoogte niet nodig.Het gaat er dan
slechts om dat de wielen of de car-
rosserie op een prettige werkhoogte
worden gebracht.Voor dit doel zijn
diverse kolomvrije bruggen te koop,
die veelal onder de naam schuur-,
poets- of bandenbrug door het leven
gaan en de auto circa 1 meter hoog
heffen.Het grote voordeel van het
kolomvrije concept is dat de zijkant
van de carrosserie optimaal toegan-
kelijk is.Met name bij het poetsen en

carrosserie-werkzaamheden zitten
de kolommen van een twee- en vier-
koloms brug hinderlijk in de weg.Bij-
gaand treft u de leveranciers aan van
kolomvrije bruggen voor wielservice
en carrosserie-werkzaamheden.Als
hefsysteem wordt veelal een schaar-
of parallellogram-constructie toege-
past of luchtbalgen.Bij het kiezen
van het juiste type speelt, behalve
het beschikbare budget, de toepas-
sing een grote rol.Zo kan de stabili-
teit nogal verschillen, de heftijd, maar
ook de toegankelijkheid onder de
auto.Weliswaar is dit type brug niet
echt geschikt om onder de auto te
werken, maar wanneer u om een ex-
tra werkplek verlegen zit, kan het
toch handig zijn wanneer de wagen-
bodem enigszins toegankelijk is.Dat
vergroot de inzetbaarheid.Sommige

typen zijn overigens verrijdbaar, zo-
dat ze niet plaatsgebonden zijn en
niet in de weg staan wanneer ze voor
langere tijd buiten gebruik zijn.

Op deze Maic SP500 is de auto
snel te plaatsen,omdat er geen
hefarmen hoeven te worden uitge-
schoven.Een luchtbalg zorgt voor
de hefbeweging. (EDN)

De Nordlift G-2000 is verrijdbaar en ook verkrijgbaar met rijbaantjes.Hij
kan uit nulstand de volle belasting (2000 kg) heffen. (Saarloos)

De Sprinterlift van Nussbaum is met z’n hefhoogte van 990 mm bij uitstek
geschikt voor wielservice. In neergelaten toestand is hij slechts 98 mm
hoog.(Explora/Berg-O-Tool)

Aanbieders schuur-, poets- en bandenbruggen:
Herkules
Oskamp Equipment
Postbus 279
3800 AG Amersfoort
☎ (033) 454 59 00
Fax: (033) 454 59 01

Silver
Overlander Techniek bv
Handelsweg 18
3881 LS Putten
☎ (0341) 36 06 60
Fax: (0341) 35 13 42

Mondolfo
Rema Tip Top Nederland bv
Postbus 387
3900 AJ Veenendaal
☎ (0318) 54 15 55
Fax: (0318) 52 14 68

Nordlift/Grazia
Saarloos Garage uitrustingen bv
Postbus 29
5825 ZG Overloon
☎ (0478) 64 21 25
Fax: (0478) 64 21 05

Herkules
Stertil-ATN
Postbus 6014
3600 HA Maarssen
☎ (030) 241 06 90
Fax: (030) 241 06 17

Sun
Sun Electric Nederland bv
Postbus 94041
1090 GA Amsterdam
☎ (020) 568 26 11
Fax: (020) 694 79 62

Autec
Autec Hefbruggen bv
Postbus 199
3417 ZK Montfoort
☎ (0348) 47 51 15
Fax: (0348) 47 51 04

Orlandini/Jollift
Leen van den Berg Werkplaatsuitrusting
Postbus 20
3465 ZG Driebruggen
☎ (0348) 50 15 78
Fax: (0348) 50 12 42

Nussbaum
Berg-O-Tool bv
Postbus 47
7400 AA Deventer
☎ (0570) 50 05 00
Fax: (0570) 62 46 44

Grazia/Maic/OMCN
Equipment Distributie Nederland EDN
Postbus 279
3800 AG Amersfoort
☎ (033) 454 59 09
Fax: (033) 45 459 01

Nussbaum
Explora bv
Postbus 300
6710 BH Ede
☎ (0318) 64 82 20
Fax: (0318) 64 82 45

Ravaglioli
Van Leeuwen Techniek bv
Postbus 85
4940 AB Raamsdonksveer
☎ (0162) 51 93 33
Fax: (0162) 51 94 40
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Wielvrij heffende schaarbruggen
worden ook aangeboden voor het
heffen van aanhangwagens en ca-
ravans.De beide hefplateaus
staan ver uit elkaar. (Autec)

Bij het inbouwen van een schaar-
brug,zoals deze Marte,volstaat
een ondiepe fundering. Is de brug
niet in gebruik,dan zijn er geen
obstakels.De werkplek kan dan
ook voor andere doeleinden wor-
den ingezet. (Leen van den Berg)

De Jumbolift III van Nussbaum is de eerste softwaregestuurde brug.Be-
halve een perfecte gelijkloop zonder mechanische verbinding zijn de
hef- en daalsnelheden programmeerbaar evenals stoppunten.
(Berg-O-Tool/Explora)

A.N. Cupédo

H.P. Brinks
SAMENSTELLING OVERZICHT

Een wielvrij hefsysteem maakt de rijbanenbrug
uitermate veelzijdig.De in de rijbanen geïntegreer-
de hefplateaus zorgen bovendien voor extra hef-
hoogte. (AGM/Mubrau)

Schaarhefbruggen zijn door hun solide
bouw ook zeer geschikt voor het heffen
van zware voertuigen.Autec levert va-
rianten met een hefcapaciteit tot 40 ton
en een rijbaanlengte van 18 meter.
(Autec)

aanhangwagens biedt perspectief
om de leegloop in de werkplaats
op te vangen. Voor het heffen hier-
van worden speciale schaarbrug-
gen aangeboden. Vaak zijn dat
wielvrij heffende bruggen met hef-
plateaus, alleen zijn de hefplateaus
dwars gemonteerd. Dit is nodig
omdat een caravan en aanhang-
wagen alleen onder de chassis-
balken (die in de langsrichting lo-
pen) kan worden ondersteund.

Het zware werk
De schaarhefbrug is ook bij uitstek
geschikt voor het heffen van zware
bedrijfsauto’s. Diepe fundaties,
zoals bij stempelbruggen of werk-
kuil, zijn niet nodig en kolommen
ontbreken. Er zijn hefvermogens
mogelijk tot wel 55 ton en rijbaan-
lengtes tot 18 meter. Zo kunnen
complete combinaties in beladen
toestand de lucht in.

Weet wat u koopt
In het overzicht hebben we alle in
ons land leverbare schaarhefbrug-
gen bijeengebracht met alle rele-
vante specificaties. Het gaat om
basisversies, voor speciale brug-
gen en maatwerk kan de leveran-
cier u verder informeren. U treft
ook de prijzen aan, maar neem die
met een korreltje zout. De een
geeft namelijk strikte nettoprijzen
op, terwijl een andere leverancier
brutoprijzen hanteert waarop een
‘onderhandelings’marge zit. Ook
de plaatsing en het transport van
de brug is niet altijd ‘gratis’. Moet
de brug worden ingebouwd, dan
komen er bovendien nog bouw-
kundige kosten bij.

Voorts moet u nog extra geld
reserveren voor de nodige ‘toeters
en bellen’. Zo is verlichting niet
altijd standaard. Soms is er nog
een brugcrick nodig, of oprijba-
nen, of speciale hulpstukken om
het chassis op de voorgeschreven
punten te heffen.

Kortom, we helpen u een eind
op weg, maar voor een betrouw-
baar prijsvergelijk is een offerte op
maat nodig. Stel een lijst samen
waar de brug precies aan moet vol-
doen en laat een offerte uitbrengen
die geen ruimte laat voor misver-
standen en inclusief alle bijko-
mende kosten is. Het is een over-

weging  waard om gelijk een on-
derhoudscontract af te sluiten. U
bent dan verzekerd van een sto-
ringsvrije werking en voor wat de
Arbeidsinspectie betreft aan alle
kanten gedekt.
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