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APPARATUUR
Trends en aanbod kolomvrije schaarhefbruggen

Het is eigenlijk opmerkelijk hoe
lang traditionele hefconcepten als
de twee- en vierkolomshefbruggen
stand houden. Ze nemen relatief
veel ruimte in beslag en de hoge,
dikke kolommen staan hinderlijk
in de weg en belemmeren het door-
zicht in de werkplaats. Niet meer
van deze tijd zou je zeggen. Waar-
om blijven ze dan toch populair?
De reden is simpel: ze zijn goed-
koop.

Kolomvrije alternatieven, als de
schaarhefbrug en de hydraulische
stempelhefbrug, vergen een grote-
re investering. Dankzij de vele
voordelen en de doorgaans lange
levensduur van een hefbrug ver-
dient de hogere aanschafprijs zich
echter gemakkelijk terug. Kolom-
vrije hefbruggen nemen minder
ruimte in beslag, de monteur werkt
productiever omdat hij geen hinder
heeft van kolommen en kans op
schade aan de carrosserie door een
onbedoelde aanraking met één van
de hefkolommen is verleden tijd.

Naast het positieve effect op de
productiviteit zijn er ook estheti-
sche voordelen. Een moderne
werkplaats heeft een professione-
ler aanzicht zonder zo’n woud van
hefkolommen. Bovendien staat een
kolomvrije hefbrug niet in de weg
wanneer deze niet in gebruik is. De
werkplek is dus multifunctioneel
en dat is belangrijk omdat er tegen-
woordig veelvuldig in het interieur
‘gesleuteld’ wordt en dan is een
vlakke werkplek erg prettig. Ook
kan de werkplaats desgewenst
voor andere doeleinden worden
gebruikt, denk bijvoorbeeld aan
een occasionshow in het weekend.

Kostbare inbouw?
Kolomvrije hefconcepten hebben
ook een nadeel: het installeren kan
kostbaar zijn. Dat geldt vooral
voor stempelhefbruggen, waarvoor
een diepe fundatie nodig is. De op-
timaal ruimtebesparende stempel-
brug komt dus vooral in beeld bij
nieuwbouwplannen en ingrijpende

Wielvrij of rijbaan?
Schaarhefbruggen zijn te koop met
hefplateaus of rijbanen. Eerstge-
noemde heft de auto onder het
chassis, zodat de wielen vrij han-
gen. Dat noemen we een wielvrij
heffende schaarhefbrug, die qua
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Is de schaarhefbrug niet in ge-
bruik,dan staat die ook niet in de
weg.Andere voordelen zijn de op-
timale toegankelijkheid van de au-
tocarrosserie en de snelle plaat-
sing van de auto op de brug.

De schaarbrug met rijba-
nen èn geïntegreerd
wielvrij-hef-
systeem is
een multifunc-
tionele werkplek
waarop nagenoeg alle onder-
houdswerkzaamheden uitge-
voerd kunnen worden.Ook als
uitlijnbrug is dit type zeer ge-
schikt.

renovaties. Plaatsing in bestaande
werkplaatsen is kostbaar.

De eveneens kolomvrije schaar-
hefbrug kent dit nadeel veel min-
der. Wil men de schaarhefbrug in
de vloer inbouwen, dan volstaat
een inbouwdiepte van zo’n 30 cm.
Maar zelfs dat hoeft niet, want
schaarhefbruggen met een uiterst
geringe overrijhoogte van 10 tot 15
cm zijn in opkomst. Zo’n brug kan
gewoon op de werkplaatsvloer ge-
plaatst worden. Het is dan nauwe-
lijks een obstakel en er kan met
korte oprijplaten gewerkt worden
zonder dat er veel rangeerruimte
nodig is. Ook de hefhoogte neemt
toe bij plaatsing op de vloer, fijn
voor lange monteurs. Een groot
voordeel van montage op de vloer
is bovendien dat men in een later
stadium eenvoudig de werkplaats
lay-out kan wijzigen. En gezien
alle veranderingen in de service-
behoefte van de nieuwe generatie
automobielen kan dat weleens no-
dig zijn.
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mogelijkheden vergele-
ken kan worden met de

bekende tweekolommer.
Een rijbanenbrug werkt snel-
ler, er hoeven immers geen

rubber blokken of hefarmen in
positie te worden gebracht, maar
heft niet wielvrij. De schaarbrug
met rijbanen is vooral geschikt
voor APK, aanname, uitlijnen en
snelle inspecties.

Wil men op de rijbanenbrug
tòch de wielen vrij kunnen zetten
van de rijbanen, dan doet een brug-
crick wonderen. Een elegantere en

productievere oplossing is een in
de rijbanen geïntegreerd wielvrij-
hefsysteem. Uit de rijbanen komt
een hefplateau omhoog dat de auto
vrij van de rijbanen heft. Zo’n
wielvrij hefsysteem zorgt ook nog
eens voor extra hefhoogte, wat
met lange monteurs een uitkomst
kan zijn. Een rijbanen-schaarbrug
met wielvrij hefsysteem is een ui-
terst veelzijdige werkplek waarop
nagenoeg alle werkzaamheden
zijn uit te voeren. Tussen de rijba-
nen ontbreken dwarstraversen, die
de vierkoloms hefbrug wèl heeft.
Daardoor is de onderzijde van de
auto beter toegankelijk en kan de
monteur ongehinderd onder de
brug door lopen. De eerlijkheid
gebiedt wel te zeggen dat de mon-
teur bij een schaarhefbrug niet zij-
waarts onder de auto vandaan kan
stappen, want daar zit de schaar-
constructie in de weg. Maar zo
heeft elk type hefbrug z’n voor- en
nadelen, vandaar dat een mix van
hefconcepten de werkplaats opti-
maal productief maakt.

Bijzondere uitvoeringen
Om als servicebrug dienst te doen
is een hefhoogte van minimaal 1,7
meter vereist. Veel nieuwe typen
schaarbruggen heffen hoger, daar-
bij is ruim 2 meter geen uitzonde-
ring. Lange monteurs kunnen dan
met rechte rug onder de auto wer-
ken.

Er zijn ook schaarhefbruggen
die de auto slechts 1 meter hoog
heffen. Deze typen zijn bedoeld
voor bandenservice, elektronica-
service, schadeherstel en auto-

poetsen. Werkzaamheden dus
waarbij vooral de wielen en carros-
serie op een ergonomisch verant-
woorde werkhoogte gebracht moe-
ten worden en de zijkant van de
auto optimaal toegankelijk moet
zijn.

Ook voor het heffen van cara-
vans en aanhangwagens zijn spe-
ciale modellen leverbaar. Meestal
gaat het om wielvrij heffende uit-
voeringen, waarbij de hefplateaus
dwars zijn gemonteerd. Dit is no-
dig omdat een caravan of aanhang-
wagen alleen onder de chassisbal-
ken (die in de langsrichting lopen)
kan worden ondersteund.

Oók bestelauto’s
In het overzicht treft u de bij ons
bekende schaarhefbruggen aan met
hefvermogens tot 5 ton. Typen met
een hefcapaciteit van 3,5 ton of
meer zijn ook geschikt voor het
heffen van bestelauto’s. Dat is een
markt die voor de personenauto-
werkplaats erg interessant is, zeker
nu het onderhoud aan personen-
auto’s schrikbarend afneemt. Be-
stelauto’s maken veel kilometers
en er wordt zelden bespaard op on-
derhoud. Dus grijp die kans! Wie
de hefbrug ook voor bestelauto’s
wil gebruiken moet behalve de
hefcapaciteit ook letten op de
breedte en lengte van de rijbanen.
Ook een verlengde bestelauto met
dubbellucht moet immers geservi-
ced kunnen worden.

De prijzen die u aantreft in het
overzicht zijn soms inclusief mon-
tage maar altijd exclusief fundatie-
kosten, inbouwframe en energie-
voorzieningen. Andere
‘prijsopdrijvers’ zijn verlichting,
brugcricks en langere oprijbanen.
De meeste fabrikanten bieden ook
speciale (solide) uitlijnhefbruggen
aan, waar de rijbanen voorzien zijn
van glijplaten en uitsparingen voor

draaiplaten. Zelfs zijn er uitvoerin-
gen met geïntegreerde spelingsde-
tector. Deze speciale bruggen zijn
niet vermeld in het overzicht. Dat
geldt bovendien voor de bedrijfs-
auto-hefbruggen. Schaarbruggen
worden vanwege de solide con-
structie veel voor dit doel toege-
past. Het aanbod ‘zware schaar-
bruggen’ is dan ook groot. Er zijn
hefvermogens leverbaar tot wel 55
ton en rijbaanlengtes tot 18 meter.
Zo kunnen complete combinaties
de lucht in. De in het overzicht ver-
melde leveranciers kunnen u uitge-
breid informeren over hun aanbod
voor de zware sector.

De Italiaanse fabrikant Texo levert
schaarhefbruggen met hefvermogens
tot maar liefst 40 ton.Deze Genius PSO
3,5 heft auto’s van 3500 kg,dus ook be-
stelauto’s.
FOTO:LASAULEC-ALEQ/TEXO

In tegenstelling tot de conventio-
nele tweekoloms hefbrug is de zij-
kant van de auto optimaal toegan-
kelijk.Bovendien is er geen risico
van portierbeschadiging.
FOTO:SUN

De kolomvrije schaarhefbrug geeft de werkplaats een opgeruimd aan-
zicht.Een storend woud van kolommen ontbreekt.De inbouwdiepte van
de schaarbrug is gering,zodat de bouwkundige kosten beperkt zijn.
FOTO:AUTEC

Schaarhefbruggen zijn ook leverbaar voor bijzondere toepassingen,zo-
als het heffen van heftrucks en caravans.Bij deze speciale caravanbrug
staan de hefplateaus ver uiteen om de stabiliteit te waarborgen.
FOTO:AUTEC

Deze Monarch rijbaanbrug van Stenhoj
heeft een oprijhoogte van slechts 120
mm zodat inbouw in de vloer niet nodig
is.Dat bespaart kosten en maakt de
brug bovendien gemakkelijk verplaats-
baar.
FOTO:LASAULEC-ALEQ / STENHOJ

A.N. Cupédo
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APPARATUUR
Trends en aanbod kolomvrije schaarhefbruggen

Overzicht aanbod kolomvrije schaarhefbruggen tot 5 ton

* Onder hefhoogte wordt de maximale afstand
van de rijbanen of hefplateaus tot de vloer ver-
staan. Bij schaarbruggen met rijbanen zorgt
een aanwezig wielvrij hefsysteem voor extra
hoogte.

** Veelal is de prijs gebaseerd op de basisver-
sie. Niet altijd is de prijs inclusief montage.
Vraag daarom een offerte op maat aan!

Merk/type Hefvermogen Overrijhoogte Max. hefhoogte* Heftijd Opnamesysteem Wielvrij Inbouw/ Prijsindicatie** Importeur
(kg) (mm) (mm) (sec) (lxb in mm) heffen opbouw (excl. BTW in Euro)

Autec Autec-VLT Equipment
ASLP-3005 3000 120 2040 45 hefplateaus (1580-2100x650) ja o € 6.500,- Postbus 199
ASG-4005 4000 0 1930 45 hefplateaus (1530-2100x540) ja i € 5.200,- 3417 ZK Montfoort
ASB-2503 2500 95 1100 22 hefplateaus (1530-2100x540) ja o € 3.100,- ☎ (0348) 47 60 30
AC-2501/EH 2500 0 1565 43 plateau met hefarmen ja i € 3.150,- Fax: (0348) 47 51 04
AC-2502/IG 2500 0 1485 43 wielopnameframe nee i € 3.150,- www.autec.nl
ASLP-3009 3000 120 2000 45 rijbanen (3800x600) nee o € 7.000,-
ASLP-5009 5000 160 2000 45 rijbanen (4800x600) nee o € 9.000,-
ASLP-5009/IG 5000 0 1840 45 rijbanen (4800x625) nee i € 9.500,-
ASS-4009/WF 4000 0 1850+450 45 rijbanen (4200x660) ja i € 13.200,-
ASS-5009/WF 5000 0 1850+450 45 rijbanen (4800x660) ja i € 15.840,-

Consul TBA
0.35S 3500 140 1850 40 rijbanen (4560x650) nee o € 11.600,- Postbus 120
0.35SN 3500 140 1850+450 40 rijbanen (4560x650) ja o € 14.600,- 1390 AC Abcoude
TEN ☎ (0294) 28 44 28
Stratos R 3000 120 1850 30 hefplateaus (1500x540) ja o € 5.728,- Fax:: (0294) 28 18 57
Stratos S36 3600 0 1850 45 hefplateaus (1500x560) ja i € 5.450,- www.tba-tenautomotive.nl
Saturnus S40N 4000 0 1850 50 rijbanen (4500x660) nee i € 8.684,-
Saturnus ATLT 4000 0 1850 50 rijbanen (4500x660) ja i € 14.152,-

FOG Oskamp Equipment
Argos 4389001 2500 105 982 12 hefplateaus (1400-1900x536) ja o € 3.628,- Postbus 279
Equinoxe 4369001 3000 117 1950 30 hefplateaus (1500-2020x536) ja o € 6.777,- 3800 AG Amersfoort
Equinoxe 4369003 3000 0 1833 30 hefplateaus (1500-2020x536) ja i € 7.151,- ☎ (033) 454 59 00
Rotary Fax: (033) 454 59 01
Gemini G25 2500 0 1850 50 hefplateaus (1300-1800x540) ja i € 5.562,-
Gemini G30 3000 0 1850 50 hefplateaus (1500-2000x540) ja i € 5.786,-
Gemini G35 3500 0 1850 50 hefplateaus (1500-2000x540) ja i € 6.023,-
Gemini GLP I 3000 0 1850 50 hefplateaus (1500-2000x540) ja i € 6.340,-
Gemini GLP SR 3000 120 1850 50 hefplateaus (1500-2000x540) ja o € 6.340,-
Gemini GLP LR 3000 120 1850 50 hefplateaus (1500-2000x540) ja o € 6.751,-
Mirach 40N 4000 320 1850 45 rijbanen (4220x660) nee o € 7.954,-
Mirach 40LT 4000 0 1850+500 45 rijbanen (4220x660) ja i € 11.833,-
Zippo
8002 3000 0 1800 45 hefplateaus (1580x550) ja i € 6.388,-
8002.2 3000 0 1800 45 hefplateaus (1580-1940x550) ja i € 7.555,-
8091 3500 300 1900 40 rijbanen (4200x640) nee o € 10.240,-
8090 3500 300 1900+400 40 rijbanen (4200x640) ja o € 12.684,-
8191 3000 150 1900 45 rijbanen (4200x660) nee o € 9.306,-
8135 Multilift 3500 190 2040 50 rijbanen (4300x685) ja o € 13.796,-
8096 5000 350 1950 40 rijbanen (4950x710) nee o € 15.508,-

GS Explora
Fast 27 2700 130 380 7 hefplateaus (1380x520) ja o € 2.858,- Postbus 300
Omer 6710 BH Ede
Concord 40 4000 0 1850 50 hefplateaus (1506-2050x565) ja i € 6.557,- ☎ (0318) 64 82 20
Concord 40N 4000 215 2000 50 hefplateaus (1506-2050x565) ja o € 6.693,- Fax: (0318) 64 82 45
Viva 44N 5200 4400 265 1940 40 rijbanen (5200x605) nee o € 10.391,- www.explora.nl
Viva 44LT 5200 4400 265 1940+340 40 rijbanen (5200x605) ja o € 14.775,-
Nussbaum
Nucrash C 2500 0 1460 20 plateau met hefarmen ja i € 3.695,-
Nucrash W 2500 0 1320 20 wielopnameframe nee i € 4.740,-
Nusprint 2500 98 990 9 hefplateaus (1400-1930x450) ja o € 3.596,-
NujumboI 3000 0 1800 36 hefplateaus (1500x504) ja i € 5.173,-
NujumboIP 3000 0 1800 36 hefplateaus (1580-1900x504) ja i € 5.536,-
NujumboIINT 3000 98 2000 30 hefplateaus (1460-2060x610) ja o € 6.579,-
Nuuni3500 4000 165 1790 35 rijbanen (4200x600) nee o € 9.915,-
Nuuni3500NT 4000 195 1920 35 rijbanen (4500x635) nee o € 9.915,-
Nuuni3500P 4000 165 1790+790 35 rijbanen (4200x600) ja o € 12.796,-
Nuuni3500PNT 4000 195 1920+580 35 rijbanen (4500x635) ja o € 12.044,-
Nuuni5000 5000 190 1990 40 rijbanen (4850x688) nee o € 14.970,-
Nuuni5000P 5000 190 1990+800 40 rijbanen (4850x688) ja o € 19.399,-

Maha Maha Nederland
Servicelift 1 3000 175 1900 35 rijbanen (4000x617) nee o € 8.148,- Postbus 196
Duo GN 4200 225 2075 20 rijbanen (4000x617) nee i/o € 12.483,- 4130 ED Vianen
Duo WPL 4200 280 1900 45 rijbanen (4000x617) nee i/o € 11.689,- ☎ (0347) 32 30 60
Duo GN +wielvrij 4200 225 2075+450 20 rijbanen (4000x617) ja i/o € 15.513,- Fax: (0347) 32 30 62
Duo WPL +wielvrij 4200 280 1900+450 45 rijbanen (4000x617) ja i/o € 14.719,- www.mahanederland.nl

OMCN EDN
700/701 2500 260 1800 47 hefplateaus (1355-1755x520) ja i/o v.a.€ 5.418,- Postbus 279
702/703 3000 260 1800 50 hefplateaus (1355-1755x520) ja i/o v.a.€ 5.697,- 3800 AG Amersfoort
704/705 3500 270 1780 60 hefplateaus (1385-1900x590) ja i/o v.a.€ 6.175,- ☎ (033) 454 59 09
706/707 2500 105 1900 47 hefplateaus (1360-1900x635) ja i/o v.a.€ 6.607,- Fax: (033) 454 59 01
708/709 3000 105 1900 47 hefplateaus (1360-1900x635) ja i/o v.a.€ 6.956,-
720/721 2500 122 1900 50 hefplateaus (1360-1900x635) ja i/o v.a.€ 6.256,-
722/723 3000 122 1900 50 hefplateaus (1360-1900x635) ja i/o v.a.€ 6.606,-
552/553 3000 100 1000 15 hefplateaus (1400-1900x450) ja i/o v.a.€ 4.275,-
820 3600 280 1880 35 rijbanen (4600x600) nee i/o v.a.€ 7.519,-
824 3600 280 1880+400 35 rijbanen (4600x600) ja i/o v.a.€ 10.893,-
830 3600 150 1930 40 rijbanen (4600x610) nee o € 10.433,-
834 3600 150 1930+360 40 rijbanen (4600x610) ja o € 13.187,-
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Merk/type Hefvermogen Overrijhoogte Max. hefhoogte* Heftijd Opnamesysteem Wielvrij Inbouw/ Prijsindicatie** Importeur
(kg) (mm) (mm) (sec) (lxb in mm) heffen opbouw (excl. BTW in Euro)

OMCN EDN
800/810 4500 280 1880 35 rijbanen (4600x600) nee i/o € 8.752,- Postbus 279
804/814 4500 280 1880+400 35 rijbanen (4600x600) ja i/o € 12.708, 3800 AG Amersfoort

☎ (033) 454 59 09
Fax: (033) 454 59 01

Omer Saarloos Garage Uitrustingen
Mini 25 2500 90 980 20 hefplateaus (1535-1835x550) ja i/o v.a.€ 4.969,- Postbus 29
Maxi 30 3000 120 1930 40 hefplateaus (1505-1805x555) ja i/o v.a.€ 6.103,- 5825 ZG Overloon
Ippo 30 3000 210 1900 45 hefplateaus (1505x550) ja i/o v.a.€ 5.582,- ☎ (0478) 64 21 25
Concord 36B 3600 245 1870 50 hefplateaus (1461-2056x506) ja i/o v.a.€ 6.466,- Fax: (0478) 64 21 05
Fox 36 3600 243 1850 45 rijbanen (3900x530) nee i/o v.a.€ 6.897,- www.saarloos.com
Fox 36 LT 3600 243 1850+315 45 rijbanen (3900x530) ja i/o v.a.€ 9.672,-
Vega 36 3600 265 1700 40 rijbanen (4196x554) nee i/o v.a.€ 8.769,-
Vega 36 LT 3600 265 1700+315 40 rijbanen (4196x554) ja i/o v.a.€ 12.569,-
Vega 50 5000 280 1700 40 rijbanen (4793x580) nee i/o v.a.€ 10.335,-
Vega 50 LT 5000 280 1700+315 40 rijbanen (4793x580) ja i/o v.a.€ 13.262,-
Viva 44 4400 265 1940 40 rijbanen (4670x605) nee i/o v.a.€ 10.557,-
Viva 44 LT 4400 265 1940+340 40 rijbanen (4670x605) ja i/o v.a.€ 13.609,-

Space Mubrau
SZ 0300.0900 3000 0 1825 35 hefplateaus (1580x545) ja i € 4.706,- Postbus 37
SZ 0301.0900 3000 0 1825 35 hefplateaus (1320-1730x545) ja i € 5.087,- 6120 AA Born
SZ 0350.0900 3500 0 1825 35 hefplateaus (1580x545) ja i € 4.942,- ☎ (046) 485 20 78
SZ 0351.0900 3500 0 1825 35 hefplateaus (1490-1900x545) ja i € 5.504,- Fax: (046) 485 22 02
SZ L301.1000 3000 95 1900 35 hefplateaus (1420-1950x610) ja o € 6.344,- www.mubrau.nl
SZ L301 2000 3000 120 1900 35 hefplateaus (1420-1950x610) ja o € 5.958,-
SF 0350.0000 3500 265 1850 40 rijbanen (4600x600) nee i/o v.a.€ 7.274,-
SF 0351.0000 3500 295 1880+500 40 rijbanen (4600x600) ja i/o v.a.€ 11.322,-

Nussbaum Stokvis Equipment
Sprinter Express 2500 98 990 9 hefplateaus (1400-1930x450) ja o € 3.041,- Postbus 47
Crashlift 025 NTS 2500 0 1460 20 plateau met hefarmen ja i € 3.014,- 7400 AA Deventer
Crashlift 025 NTW 2500 0 1320 20 wielopnameframe nee i € 3.995,- ☎ (0570) 50 05 00
Jumbolift 3000 3000 0 1800 36 hefplateaus (1500x504) ja i € 5.379,- Fax: (0570) 62 46 44
Jumbolift 3000 Plus 3000 0 1800 36 hefplateaus (1580-1900x504) ja i € 5.738,- www.stokvis-equipment.nl
Jumbolift NT 3000 98 2000 36 hefplateaus (1460-2060x610) ja o € 6.546,-
Jumbolift III 3200 98 1870 24 hefplateaus (1460-2060x610) ja o € 7.667,-
Unilift 3500 4000 165 1790 35 rijbanen (4200x600) nee o € 9.698,-
Unilift 3500 Plus 3500 165 1790+719 35 rijbanen (4200x600) ja o € 12.501,-
Unilift 3500 CLT 4000 195 1920 31 rijbanen (4500x635) nee o € 12.006,-
Unilift 3500 CLT-P 3500 195 1920+580 31 rijbanen (4500x635) ja o € 14.498,-
Unilift 5000 5000 190 1990 40 rijbanen (4850x688) nee o € 14.848,-

Ravaglioli Overlander
RAV505 IF 2500 0 1825 35 hefplateaus (1580x510) ja i € 4.207,- (actie) Morseweg 2
RAV506 I 2500 0 1825 35 hefplateaus (1320-1730x510) ja i € 5.345,- 3899 BP Zeewolde
RAV507 IF 3000 0 1825 35 hefplateaus (1580x510) ja i € 5.113,- ☎ (036) 521 92 00
RAV508 I 3000 0 1825 35 hefplateaus (1320-1730x510) ja i € 5.652,- Fax: (036) 523 44 30
RAV509 IF 3500 0 1825 35 hefplateaus (1580x510) ja i € 5.634,- www.overlander.nl
RAV510 I 3500 0 1825 35 hefplateaus (1490-1900x510) ja i € 6.412,-
RAV516 NL 2500 110 1900 35 hefplateaus (1420-1950x610) ja o € 6.345,-
RAV518 NL 3000 110 1900 35 hefplateaus (1420-1950x610) ja o € 5.427,- (actie)
RAV518 T 3000 95 1900 35 hefplateaus (1420-1950x610) ja o € 7.418,-
RAV520 L 3200 95 1900 35 hefplateaus (1420-1950x610) ja o € 7.790,-
RAV601 I 3500 0 1805 35 rijbanen (4600x600) nee i € 8.546,-
RAV601 I/SI 3500 0 1805+500 35 rijbanen (4600x600) ja i € 12.855,-
RAV641 I 4500 0 1805 35 rijbanen (4600x600) nee i € 9.110,-
RAV641 I/SI 4500 0 1805+500 35 rijbanen (4600x600) ja i € 13.586,-
RAV6001 3500 120 1925 35 rijbanen (4000x615) nee o € 8.145,- (actie)
RAV6001 SI 3500 120 1925+425 35 rijbanen (4000x615) ja o € 15.900,-

Rotary Leen van den Berg
Gemini 25 2500 0 1850 50 hefplateaus (1300-1800x540) ja i € 5.128,- Postbus 20
Gemini 30 3000 0 1850 50 hefplateaus (1500-2000x540) ja i € 5.309,- 3465 ZG Driebruggen
Gemini 35 3500 0 1850 50 hefplateaus (1500-2000x540) ja i € 5.491,- ☎ (0348) 50 15 78
Mirach 40 N 4000 320 1850 45 rijbanen (4220x660) nee o € 7.896,- Fax: (0348) 50 12 42
Mirach 40 LT 4000 0 1850+500 45 rijbanen (4220x660) ja i € 11.276,-

SUN Sun Electric Nederland
SVL-1500 5000 0 1200 20 plateau met hefarmen ja i € 3.471,- Postbus 94041
SVL-3200 2500 90 1100 12 hefplateaus ja o € 2.759,- 1090 GA Amsterdam
VL-3000 3.0 3000 0 1850 45 hefplateaus (1530-2100x540) ja i/o € 4.989,- ☎ (020) 568 26 11
SVL-3000 3.5 3500 0 1850 45 hefplateaus (1530-2100x540) ja i/o € 4.989,- Fax: (020) 694 79 62
SVL-3100 3000 120 1950 45 hefplateaus (1540-2100x570) ja o € 5.672,- www.sun-equipment.nl
SVL-3500-S4 4000 340 1850 40 rijbanen (4200x660) nee i/o € 7.596,-
SVL-3500-T4 4000 340 1850+450 40 rijbanen (4200x660) ja i/o € 11.639,-
SVL-3500-S5 5000 340 1850 40 rijbanen (4200x660) nee i/o € 8.581,-
SVL-3500-T5 5000 340 1850+450 40 rijbanen (4200x660) ja i/o € 10.950,-
SVL-3700-3 3000 120 1950 50 rijbanen (3800x650) nee i/o € 6.067,-
SVL-3700-4 4000 140 1950 50 rijbanen (4200x650) nee i/o € 7.061,-
SVL-3700-5 5000 160 1950 50 rijbanen (4800x650) nee i/o € 8.100,-

Stenhoj Lasaulec-ALEQ Equipment
Marshal 30 3000 110 1915 35 hefplateaus (1450-2037x537) ja i/o € 6.100,- Bestevaerstraat 61
Monarch 35 3500 120 2000 38 rijbanen (4250-4750x660) optie i/o v.a.€ 8.650,- 1812 PC Alkmaar
Texo ☎ (072) 541 26 26
Genius PSO3 3000 250 1850 45 hefplateaus (1530-2100x540) ja i/o € 5.075,- Fax: (072) 540 10 14
Genius PSO3,5 3500 250 1850 45 hefplateaus (1530-2100x540) ja i/o € 5.107,-
Magic PSB3 3000 120 1950 45 hefplateaus (1540-2100x600) ja o € 5.923,-
Fulgor PSS4 4000 320 1850 40 rijbanen (4800x660) nee i/o € 7.550,-
Fulgor PST4 4000 320 1850+450 40 rijbanen (4800x660) ja i/o € 12.065,-
Xenia PSX3 3000 120 1950 50 rijbanen (3800x625) nee o € 6.240,-
Xenia PSX4 4000 140 1950 50 rijbanen (4200x625) nee o € 7.308,-
Xenia PSX5 5000 160 1950 50 rijbanen (4800x625) nee o € 8.413,-

Overzicht aanbod kolomvrije schaarhefbruggen tot 5 ton
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