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APPARATUUR
Trends en aanbod hydraulische inbouw-stempelhefbruggen

Hydraulische stempelbruggen zijn
duur en vereisen een diepe funde-
ring, maar de voordelen zijn legio.
Dat begint al met het aanzicht van
de werkplaats. Storende kolom-
men ontbreken en zelfs in geheven
toestand valt de stempelbrug nau-
welijks op. De auto is rondom en
ook aan de onderzijde optimaal
toegankelijk, wat de productiviteit
ten goede komt. Denk hierbij ook
aan het interieur, want bij moderne
auto’s (elektronica!) vertoeft de
monteur vaker in dan buiten de
auto. Voorts kan men met de stem-
pelbrug ruimtewinst boeken, aan-
gezien er geen kolommen naast de
auto staan. De ‘equipment-geleer-
den’ zijn het er over eens dat de
stempelbrug het meest ideale hef-
concept voor de toekomst-werk-
plaats is, zeker nu er een enorme
keuze is aan opnamesystemen.

Stempelhefbruggen voor perso-
nenauto’s zijn er met één of twee
stempels (cilinders). Het eerste
type is goedkoper, maar een nadeel
is dat de cilinder met opnamesys-
teem zich precies onder de wagen-
bodem bevindt. De stempelbrug
met één cilinder wordt daarom met

name toegepast bij banden- en
schadebedrijven, wasplaatsen etc.
Bij de versie met twee stempels
ontbreekt een dwarsverbinding
tussen de stempels, zodat de wa-
genbodem goed bereikbaar is.

Wielvrij of rijbanen
Bij de meeste stempelbruggen is er
keuze uit een groot aantal opname-
systemen. Deze zijn altijd rechtst-
reeks met de hefcilinder verbon-
den, wat de hefsnelheid verkort.

Favoriet is het wielvrij heffen
met opnameplateaus of draagar-
men. In het eerste geval wordt de
carrosserie met rubberblokken on-
dersteund. De plateaus zijn meest-
al uitschuifbaar zodat ze kunnen
worden aangepast aan de wielbasis
van de auto. Draagarmen kennen
we ook van de tweekoloms boven-
grondse hefbrug. Het positioneren
van de draagarmen kost tijd; een
voordeel hierbij is wel dat de ar-
men met opnameschotels een grote
reikwijdte hebben. Bij terrein-
auto’s en sommige bestelauto’s is
het noodzakelijk om ver onder de
auto te kunnen komen.
Stempelbruggen met draagarmen

Een werkplaats met stempelbruggen is met recht een visitekaartje.Het
ontbreken van kolommen is ook voor de monteur een uitkomst.De auto
is beter toegankelijk,wat de productiviteit ten goede komt.Deze foto
toont de nieuwe werkplaats van BMW-dealer Breeman in Rotterdam
FOTO:NUSSBAUM/BERG-O-TOOL

Is dit mooi of niet? VW/AUDI-dealer Auto Arena in Venlo gebruikt deze
Nussbaum Toplift 2.32 TTA P voor de auto-aanname (onderhoudsadvies).
De auto is,dankzij de rijbanen,gemakkelijk op de brug te rijden en kan in
een oogwenk wielvrij worden gezet
FOTO:JAN LIEFTINK

Stempelhefbrug biedt legio voordelen

Miskend
heftalent
De hydraulische stempelhefbrug wint sterk aan popu-

lariteit. De werkplaats krijgt er een professioneler

aanzien mee. Daarnaast wint men ruimte en gaat de

productiviteit omhoog. Alle reden om de relatief hoge

investering te overwegen.

Kenmerken van de stempelbrug

Pro:
● geen storende kolommen
● auto optimaal toegankelijk
● ruimtewinst
● grote hefsnelheid
● veelzijdig toepasbaar
● verhoogt productiviteit
● betrouwbaar en lange levens-

duur
● nagenoeg onderhoudsvrij

Contra:
● hoge investering
● diepe fundatie
● plaatsgebonden
● oppassen voor bodemvervui-

ling
● minder geschikt voor uitlijnen
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Vooral in werkplaatsen waar veel klan-
ten ‘over de vloer’komen zijn stempel-
bruggen aantrekkelijk.Dat geldt bij-
voorbeeld bij de ‘klaar-terwijl-u-wacht’
service,accessoiremontage,voertuig-
aanname etc.Let ook op de vloerver-
lichting bij deze Autop-bruggen
FOTO:AUTOP/SAARLOOS

Multifunctioneel is deze Stertil-Koni
stempelbrug met rijbanen en wielvrij-
hefsysteem.De laatste werkt pneu-
matisch met luchtbalgen,hetgeen
goedkoper is dan een wielvrij-hef-
systeem met hydraulische cilinder
FOTO:STERTIL

Zowel in geheven als in neergedaalde toestand levert de stempelbrug
nauwelijks hinder op.Daarom past dit concept perfect in de werkplaats
van de toekomst
FOTO:AUTOP/SAARLOOS

Enkele stempelbruggen zijn leverbaar in een uitvoering met grote stempel-
afstand.De hefarmen staan dan naar binnen toe gericht in plaats van naar
buiten.Zo is er voldoende ruimte om een richtbank onder de brug te rijden
FOTO:SLIFT/EXPLORA

Schrikt u niet,maar deze complete
cassette verdwijnt onder de vloer.Van
groot belang is een zorgvuldige plaat-
sing door de aannemer.Ook moet de
cassette bestand zijn tegen (grond-
water) corrosie,door verzinken,coaten
of het gebruik van kunststof
FOTO:STERTIL
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APPARATUUR
Trends en aanbod hydraulische inbouw-stempelhefbruggen

Overzicht aanbod hydraulische inbouw-stempelhefbruggen voor personen- en bestelauto’s
Merk/Type Hefvermogen Min. hoogte Heftijd Aantal cilinders Cilinder- Opnamesysteem Inbouw- Prijsindicatie Importeur

Max. hefhoogte /diameter afstand diepte (excl. BTW)
(kg) (mm) (sec.) (mm) (mm) (mm)

Autec Autec Hefbruggen
APT-3000/P 3000 45/2000 30 2/123 1334 Opnameplateaus 2325 ƒ 8.950,- Postbus 199
APT-3500/P 3500 65/2020 30 2/123 1334 Opnameplateaus 2325 ƒ 10.950,- 3417 ZK Montfoort
APT-3500/V 3500 100/2020 30 2/123 1334 Opname-armen 2325 ƒ 15.450,- (0348) 47 51 15
APT-5000/V 5000 100/2020 30 2/123 1334 Opname-armen 2325 ƒ 21.450,-
APT-3500/R 3500 100/2020 30 2/123 1334 Rijbanen 2325 ƒ 15.450,-
APT-3500/R/WF 3500 100/2020 + 400 30 2/123 1334 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2325 ƒ 22.450,-
APT-5000/R 5000 160/2020 30 2/123 1334 Rijbanen 2325 ƒ 22.950,-

Autop Saarloos Garage Uitrustingen
Sololift 1.35 3500 45/1800 30 1/123 n.v.t. Opnameplateaus, opname-armen of wielopname 2400 v.a. ƒ 11.250,- Postbus 29
Eurolift 2.30 3000 105/1850 30 2/123 1335 Opnameplateaus, opname-armen of rijbanen 2500 v.a. ƒ 11.800,- 5825 ZG Overloon
Eurolift 2.30 Saa 230 3000 105/1850 30 2/123 2285 Opname-armen 2500 v.a. ƒ 17.350,- (0478) 64 21 25
Eurolift 2.30 Fn 420 3000 150/1850 + 370 30 + 8 2/123 1335 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2500 ƒ 22.250,-
Masterlift 2.35 3500 105/1850 30 2/123 1335 Opnameplateaus, opname-armen of rijbanen 2500 v.a. ƒ 13.750,-
Masterlift 2.35 Saa 3500 105/1850 30 2/123 2285 Opname-armen 2500 ƒ 20.650,-
Masterlift 2.35 Fn 420 3500 150/1850 + 370 30 + 8 2/123 1335 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2500 ƒ 24.250,-
Cargolift 2.50 5000 105/1800 45 2/123 1485 Opname-armen of rijbanen 2400 ƒ 25.600,-

Becker Leen van den Berg
TwinRam Economy 3000 75/1950 30 2/90 1300 Opnameplateaus 2350 ƒ 9.350,- Postbus 20
TwinRam 30 3000 60/1880 30 2/40-2/90 1300 Opnameplateaus, opname-armen of rijbanen 2350 v.a. ƒ 10.750,- 3465 ZG Driebruggen
TwinRam 30.1 K 3000 60/1820 30 2/40-2/100 2300 Opnameplateaus of opname-armen 2350 v.a. ƒ 17.340,- (0348) 50 15 78
TwinRam 40 S 4000 60/1900 45 2/90 2300 Opnameplateaus of opname-armen 2350 v.a.ƒ 15.500,-
TwinRam 300A/N 3000 100/1775 + 350 30 + 12 2/40-2/110 1300 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2350 v.a.ƒ 24.475,-
TwinRam 50 A 5000 100/1960 45 4/90 1300 Rijbanen of opname-armen 2350 ƒ 25.750,-

Hofmann Stertil-ATN
Hydrolift 3000 3000 120/1800 30 2/90 1350 Opnameplateaus of opname-armen 2245 v.a. ƒ 10.410,- Postbus 6014
Hydrolift 2500F-2 2500 130/1800 30 2/90 1350 Rijbanen 2245 ƒ 13.490,- 3600 AG Maarssen

(030) 241 06 90

IME-Autolift Mubrau
HZB 30 3000 63/1935 35 2/90 1350 Opnameplateaus 2245 ƒ 9.750,- Heirweg 8
HZB 30 T 3000 100/1942 35 2/90 1350 Opname-armen 2245 ƒ 16.000,- 6121 JP Born
HZB 50 T 5000 115/1942 45 4/90 1350 Opname-armen 2245 ƒ 19.200,- (046) 485 20 78
HZB 25 A 2500 80/1942 35 2/90 2100 Opname-armen 2245 ƒ 14.450,-
HZB 32 A 3200 110/1942 45 4/90 2300 Opname-armen 2245 op aanvraag
HZB 25 R 2500 125/1842 35 2/90 1350 Rijbanen 2245 ƒ 12.700,- 
HZB 50 R 5000 130/1842 45 4/90 1350 Rijbanen 2245 ƒ 19.100,-
HZB 32 3200 125/1842 + 400 30 2/125 1400 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2530 v.a. ƒ 22.400,-
HDB 32 3200 100/1942 35 2/90 n.v.t. Opname-armen 2300 ƒ 10.450,-

MAHA Maha Nederland
ES 93 3000 -/1900 40 1/120 n.v.t. Opname-armen of opnameplateaus 2380 v.a. ƒ 9.585,- Postbus 196
ZS 94 R 3000 -/1900 + 480 35 2/120 1350 Opname-armen, opnameplat. of rijbanen + wielvrij hefsyst. 2400 v.a. ƒ 10.500,- 4130 ED Vianen
ZS 94 K 3000 -/1900 35 2/120 2300 Opname-armen 2400 v.a. ƒ 10.600,- (0347) 37 00 27
ZS MATOP R 3500 -/1900 + 480 35 2/120 1350 Opname-armen, opnameplat. of rijbanen + wielvrij hefsyst 2400 v.a. ƒ 9.675,-
ZS MATOP K 3500 -/1900 35 2/120 2300 Opname-armen 2400 v.a. ƒ 9.895,-
ZS 5 K 5000 -/1900 50 2/120 1450 Opname-armen of rijbanen 2380 v.a. ƒ 13.500,-

Nussbaum Berg-O-Tool
Toplift 1.25 SH 2500 96/1996 40 1/140 n.v.t. Opname-armen 2520 ƒ 8.900,- Postbus 47
Toplift 1.35 SH 3500 135/2035 40 1/140 n.v.t. Opname-armen 2520 ƒ 9.500 7400 AA Deventer
Toplift 2.35 TS 3500 60/1989 26 2/140 1280 Opnameplateaus 2493 ƒ 10.720,- (0570) 50 05 00
Toplift 2.35 TSA 3500 140/2060 26 2/140 1280 Rijbanen 2493 v.a. ƒ 13.625,-
Toplift 2.35 TSK 3500 115/2110 26 2/140 1280 Opname-armen 2493 v.a. ƒ 14.325,-
Toplift 2.45 TSK 4500 115/2110 26 2/140 1280 Opname-armen 2493 ƒ 21.150,-
Toplift 2.50 TTA 5000 150/1950 30 2/160 1500 Rijbanen 2350 v.a. ƒ 23.050,-
Toplift 2.50 TTK-AS 5000 115/1915 30 2/160 2600 Opname-armen 2350 ƒ 23.950,-

Rotary Lasaulec Engineering
Smartlift SL-9 RA 3630 111/1900 38 2/165 1475 Opname-armen 2642 ƒ 12.500,- Koningsbergenstraat 1
Smartlift SL-9 SPA 3630 111/1900 38 2/165 1475 Opnameplateaus 2642 ƒ 12.500,- 7418 ER Deventer

(0570) 63 02 02

Slift Overlander Techniek
Solist 3000-5000 58/1800-1900 30-50 1/125-180 n.v.t. Opname-armen of opnameplateaus of rijbanen 2320 v.a. ƒ 9.250,- Handelsweg 18
Duett 2500-5000 40/1800-1900 25-30 2/90-2/125 1350-2300 Opname-armen of opnameplateaus of rijbanen 2325 v .a. ƒ 8.600,- 3881 LS Putten
Maestro 2500 125/1900 30 2/125 + 2/90 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2325 v.a. ƒ 22.600,- (0341) 36 06 60
Maestro K 5000 125/1900 45 2/180 + 2/125 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2325 v.a. ƒ 41.000,-
Super Plus 3000 125/1900 25-30 2/125 + 2/90 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2325 v.a. ƒ 36.000,-
Duett/S 3000 125/1900 25-30 2/125 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2325 ƒ 19.500,-
Ouvertüre 3200 125/1900 25-30 2/125 + 2/90 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2325 ƒ 27.470
Quartett 5000-8000 105/1900 4/90 of 4/125 1350 Rijbanen 2325 v.a. ƒ 32.300,-

Slift Explora
Solist 2800-3000 V.a.58/1800 30 1/125 n.v.t. Opnameplateaus, opname-armen, wielopname, rijbanen 2320 v.a. ƒ 11.850,- Postbus 60
Duett R 1800-3000 V.a.40/1900 25-30 2/125 1250-1350 Opnameplateaus 2325 v.a. ƒ 12.485,- 3770 AB Barneveld
Duett D 3200-5000 125/1900 25-30 2/125 1350 Rijbanen 2325 v.a. ƒ 15.500,- (0342) 41 49 45
Duett K 2800-3200 v.a.105/1900 25-30 2/125 2300 Opname-armen 2325 v.a. ƒ 13.750,-
Maestro 3200 125/1900 + 600 30 2/125 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2325 v.a. ƒ 26.950,-
Maestro KK50 5000 125/1900 + 600 45 2/180 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2325 ƒ 49.850,-

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎

☎
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Overzicht aanbod hydraulische inbouw-stempelhefbruggen voor personen- en bestelauto’s
Merk/Type Hefvermogen Min. hoogte Heftijd Aantal cilinders Cilinder- Opnamesysteem Inbouw- Prijsindicatie Importeur

Max. hefhoogte /diameter afstand diepte (excl. BTW)
(kg) (mm) (sec.) (mm) (mm) (mm)

Stenhoj APCO Equipment Divisie
Service Master 3000 3000 50-68/1850 30 2/123 1335 Opnameplateaus of opname-armen 2500 v.a. ƒ 11.250,- Postbus 9107
Service Master S-5000 5000 50/1800 45 2/123 1485 Opname-armen 2400 ƒ 25.095,- 1800 GC Alkmaar
Service Master K-3000 3000 150/1850 30 2/123 2285 Opname-armen 2500 ƒ 19.750,- (072) 540 11 11
Monoflex 3000 100/1750 35 1/238 n.v.t. Opname-armen 2600 v.a. ƒ 9.350,-
Monoflex Drive-on 3000 100/1750 35 1/238 n.v.t. Rijbanen 2600 v.a. ƒ 13.150,-
Service Master F-3000 3000 150/1850 30 2/123 1335 Rijbanen 2500 ƒ 17.500,-
Service Master FR-3000 3000 150/1850 + 370 30 + 8 2/123 1335 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2500 ƒ 24.985,-
Service Master F-5000 5000 165/1800 45 2/123 1485 Rijbanen 1800 ƒ 24.765,-

Stertil-Koni Stertil-ATN
ST 0035 F 3500 58/1960 25 2/140 1350 Opnameplateaus 2500 ƒ 11.700,- Postbus 6014
ST 0035 D 3500 120/2000 25 2/140 1350 Rijbanen 2500 ƒ 13.150,- 3600 HA Maarssen
ST 0035 AT 3500 120/2000 25 2/140 1350 Opname-armen 2500 v.a.ƒ 14.270,- (030) 241 06 90
ST 0035 A 3500 120/2000 25 2/140 2300 Opname-armen 2500 v.a.ƒ 14.270,-
ST 0035 D HRP 25 3500 120/2000 + 330 25 2/140 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2500 ƒ 18.950,-

Sun Sun Electric Nederland
630 3000 63/1935 30 2/140 1350 Opnameplateaus 2250 ƒ 11.100,- Postbus 94041
630-R 3000 125/1960 30 2/140 1350 Rijbanen 2250 ƒ 15.600,- 1090 GA Amsterdam
630-RF 3200 125/1850 + 400 30 2/140 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2530 ƒ 22.300,- (020) 568 26 11

VLT Van Leeuwen Techniek
10315 3000 70/2060 35 2/110 1300 Opnameplateaus 2680 ƒ 9.475,- Weegbree 15-17

4941 VT Raamsdonksveer
(0162) 51 93 33

Zippo Oskamp Equipment
9121 2500-3200 85/1900 31 1/125 n.v.t. Opnameplateaus of opname-armen 2420 v.a. ƒ 12.446,- Amsterdamseweg 47
9335 2500-3200 95/2000 30 2/100 2300 Opname-armen 2490 v.a. ƒ 15.914,- 3812 RP Amersfoort
9340 3200 95/2000 30 2/100 2300 Rijbanen 2490 V.a. ƒ 18.158,- (033) 464 04 11
9360 3200 185/2085 + 400 31 2/100 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2490 ƒ 29.380,-
9351 2500-3200 55/1900 30 2/100 1350 Opnameplateaus 2490 v.a. ƒ 10.813,-
9235 2500-3200 95/2000 25 2/100 2300 Opname-armen 2490 v.a. ƒ 17.750,-
9240 3200 130/2000 25 2/100 1350 Rijbanen 2490 v.a. ƒ 20.607,-
9260 3200 130/2085 + 400 31  2/100 1350 Rijbanen + wielvrij hefsysteem 2490 ƒ 32.644,-

Stempelbruggen met één stempel
zijn met name geschikt voor was-
plaatsen,wielservice en het scha-
debedrijf.De wagenbodem is min-
der goed bereikbaar dan met een
twee-stempelbrug,wat bij het
reguliere auto-onderhoud een
probleem kan zijn
FOTO:SLIFT/EXPLORA

en grote stempelafstand zijn zeer
geschikt voor schadebedrijven,
omdat er een richtbank onder kan
worden gereden.

Ook uitvoeringen met rijbanen
worden tegenwoordig door diverse
leveranciers aangeboden. Het in
positie brengen van hefarmen of
rubber blokken is dan niet nodig,
waardoor de stempelbrug met rij-
banen zich bij uitstek leent voor
snelle inspecties. Dankzij de zeer
lage rijbanen kan met korte oprij-
platen worden volstaan. Dat be-
spaart ruimte.

Wil men met deze rijbaanbrug
ook wielvrij kunnen heffen, dan
kan dit met een over de rijbanen
verrijdbare brugkrik. Eleganter is
een geïntegreerd wielvrij-hefsys-
teem. De mooiste oplossing daar-
bij is een opnameplateau dat is be-
vestigd op een cilinder die uit de
hoofdcilinder (van de rijbaan) om-
hoog komt. Mooi, maar duur. Een
tussenweg is een (chassis)opname-
plateau met schaarconstructie of
luchtbalgen.

Rijbaan-stempelbruggen met
wielvrij-hefsysteem zijn multi-

functioneel en zelfs inzetbaar voor
het uitlijnen. Uitzetpoten onder de
rijbanen zorgen dan voor een sta-
biel geheel. Toch blijft de conven-
tionele vierkoloms hefbrug de
meest aangewezen uitlijnwerkplek.
Men kan overigens bij sommige
stempelbruggen later het opname-
systeem wisselen als daar behoefte
aan is.

Een belangrijk aspect van het
opnamesysteem is de minimum
(overrij) hoogte. Hoe lager hoe be-
ter (vlakkere vloer). Ook de hef-
hoogte verdient aandacht, nu de
monteurs steeds langer worden.
Serviced men bestelauto’s, dan is
een hefcapaciteit tot 5 ton geen
overbodige luxe, evenals een grote
stempelafstand. De technische ge-
gevens van alle stempelbruggen
vindt u in het overzicht. Overigens
bieden veel leveranciers ook maat-
werk aan.

Zorgvuldige inbouw
Een minder plezierig aspect van de
stempelbrug is dat deze erg diep de
vloer in moet. Dit maakt hem ook
plaatsgebonden. Even de werk-

Eén van de grote voordelen van de
inbouw-stempelbrug is de optimale toe-
gankelijkheid van de auto.Dat geldt niet
alleen voor de onderzijde,maar ook
voor de zijkant en interieur
FOTO:STERTIL

plaats lay-out veranderen is er niet
bij. Veelal betreft de inbouwdiepte
zo’n 2,5 meter. Stempelbruggen
komen vooral bij nieuwbouw ter

sprake en bij redelijk ingrijpende
werkplaatsrenovaties. Houd hierbij
ook rekening met eventuele toe-
komstige uitbreidingen. Een extra

☎

☎

☎

☎

☎
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APPARATUUR
Trends en aanbod hydraulische inbouw-stempelhefbruggen

Ook geschikt
voor het zware-
werk

Bedrijfsautobruggen met meer-
dere hydraulische stempels kun-
nen niet alleen solo-trucks heffen,
maar ook complete combinaties.
De stempelafstand is instelbaar
op de asafstand van het voertuig
FOTO:SLIFT/OVERLANDER

Voor onderhoud aan bussen is de
stempelbrug zeer geschikt.De
onderzijde is goed toegankelijk en
met verrijdbare equipment kan
moeiteloos onder het voertuig
worden gemanoeuvreerd 
FOTO:FUCHS/EXPLORA

In bedrijfsautowerkplaatsen is de
traditionele werkkuil nog altijd po-
pulair.Het is verreweg de goed-
koopste oplossing.Toch heeft de
werkkuil nogal wat nadelen.Men
kan niet met rijdende equipment
onder het voertuig komen en het
verwisselen van zware componen-
ten (denk aan transmissies etc.) is
lastig. In de moderne truck- en bus-
werkplaats mag daarom hefequip-
ment niet ontbreken.
Praktisch zijn de mobiele hefkolom-
men, maar ook schaar- en stempel-
hefbruggen vormen een goed alter-
natief. In het laatste geval worden
twee of meer hydraulische tele-
scopische stempels toegepast,
waarvan de onderlinge afstand in-
stelbaar is op de asafstand van het
voertuig.Op elke stempel bevindt
zich een hefframe dat het voertuig
onder de as, het asstel of chassis
heft.Bij drie- of vier-stempeluitvoe-
ringen zijn complete combinaties,
zelfs in beladen toestand te heffen.
Voordeel van de stempelbrug is dat
het voertuig wielvrij wordt geheven
en de onderzijde optimaal toegan-
kelijk is.Zware aggregaten, zoals
motoren en transmissies, kunnen
moeiteloos onder het voertuig weg-
gereden worden.Equipment, zoals
lasapparaat, gereedschapswagen
en olie-opvangbak is zonder om-
slachtige handelingen onder de
auto te gebruiken.Dat alles komt de
productiviteit ten goede.
Aanbieders van ‘zware’stempelhef-
systemen zijn onder andere J.A.
Becker (Stertil-ATN), Nussbaum
(Berg-O-Tool), Slift (Overlander),
Fuchs (Sun Electric Nederland,
Explora), Blitz (Mubrau) en Stenhoj
(Apco Equipment Divisie).
Genoemde leveranciers kunnen u
gedetailleerd informeren over de
modulaire hydraulische stempel-
hefsystemen voor zware voertui-
gen.De adressen treft u aan in het
overzicht van de stempelhefbrug-
gen voor personenauto’sA.N. Cupédo

Samenstelling overzicht:H.P.Brinks

Deze Sun stempelbrug met rijbanen en
wielvrij hefsysteem is ook te gebruiken
voor het uitlijnen.Onder de uiteinden
van de rijbanen worden dan stabiele
poten gezet,zodat de brug nauwkeurig
waterpas staat
FOTO:SUN

Dit is de Slift Super Plus uitlijn-uitvoe-
ring.De rijbanen zijn voorzien van een
wielvrij-opnameframe.Steunen onder
de rijbanen zorgen voor een stabiele uit-
lijnwerkplek.De rijbanen worden ver-
zonken in de vloer. In geheven toestand
wordt de uitsparing keurig afgesloten
met een automatische afdichtingsplaat
FOTO:SLIFT/OVERLANDER

Veel stempelbruggen worden uitgerust
met opnameplateaus die de auto met
rubber blokken ondersteunen.Een al-
ternatief zijn de hefarmen.Het positio-
neren van de armen kost meer tijd,maar
men kan de auto dáár ondersteunen
waar dit wordt voorgeschreven.
FOTO:MAHA

gat kost tijdens de bouw weinig,
later als de vloer er al ligt duizen-
den guldens.

Bij moderne stempelbruggen
worden de hefcilinders onderge-
bracht in een lekdichte cassette.
Dit vereenvoudigt de inbouw en
voorkomt bodemvervuiling wan-
neer de cilinders onverhoopt zou-
den lekken. Natuurlijk moet zo’n
cassette wel bestand zijn tegen cor-
rosie door grondwater en zuren.
Zeker wanneer het grondwater re-
latief hoog staat is een volver-
zinkte en/of gecoate of kunststof
cassette raadzaam. Bij zo’n duur-
zame cassette is geen betonnen be-
kisting nodig. Helemaal veilig is
de aanpak van Stertil-Koni die de
brug standaard levert met olie-
niveau-indicator en automatisch
ventilatiesysteem (voorkomt con-
dens in de cassette).

Bij het plaatsen van de inbouw-
cassette is een grote zorgvuldig-
heid vereist. De meeste leveran-
ciers geven daar goede instructies
voor. Volgt de aannemer die nauw-
gezet op, dan staat de brug uitein-
delijk keurig haaks en is deze ste-
vig verankerd. Denk ook aan
verlichting, omdat bij de wielvrij-
heffende stempelbruggen vloerver-
lichting het meest doelmatig is.

Levert de inbouwdiepte echt
problemen op, bijvoorbeeld bij on-
derkelderde werkplaatsen, dan kan
men kiezen voor een stempelbrug
met telescopische cilinders. Deze
neemt genoegen met een inbouw-
diepte van zo’n 1,5 meter.

Een juiste plaatsing van hef-
bruggen is essentieel voor een op-
timale routing en hoge productivi-
teit. We kunnen daarom niet vaak
genoeg zeggen dat de equipment-
leverancier vroegtijdig de architect
moet adviseren. Zonder overleg
kan in een bestaande ruimte zelden
een optimale lay-out worden be-
reikt. Tevens kan met een uitge-
kiende inrichting dikwijls op de
bouwkosten worden bespaard.
Ook het bepalen van de juiste
‘mix’ aan hefconcepten is specia-
listenwerk. Laat u dus goed voor-
lichten, dan rendeert de investering
maximaal!
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