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In de werkplaats worden 2 modellen AUTOP tweelinghefbruggen gebruikt.  
Friesconstructies met LED verlichting  per zone in- en uitschakelbaar.  
Ingebouwde oprollers voor product - en energieverdeling.
Uitlaatgasafzuiging S-tec met verschuifbare aftakpunten.

Directe Receptie/afleveringszone : in de vloer 
verzonken AUTOP tweelinghefbrug uitgerust 
met een automatische volgvloer. Inclusief 
oprollerbatterij voor productverdeling.

ACP Puurs (VW en Skoda) vormt samen met 2 Melchelse ACM vestigingen en ACK Kontich een belangrijke automobielgroep.
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AUTOP tweelinghefbrug BigLift 5 T welke VW bestelwagens correct en stabiel kan 
opnemen (eveneens 6,5 T versie met zwenkarmen leverbaar).

Productverdeling - geïntegreerd met 
friesconstructies voorzien van verlichting.

AC - voetbediende transmissiekrik 
met oriënteerbaare opnamesctructuur.

Indeco Compact 
Een veelheid aan speciale 
gereedschappen op enkele m2.

Armes Modul 90 - Modulair onderdelenmagazijn met bakschabben en Armes 
bandenrekken. 
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Stertil Koni SK2030 2-palenhefbruggen - werkzones individueel verlicht.
Lichtfriezen in Mercedes kleuren.  
Producten en energie binnen handbereik.

Mercedes consessie en AMG erkenning/licentie voor de maasregio Huy-Tihange.
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Bandenservice met een JBC balancer en een 
Corghi Jolly bandenwisselaar.  

Indeco Compact stand - in Mercedes kleuren.

Mezzanine op maat - verdubbelt de bruikbare 
grondoppervlakte.

Elektrische, programmeerbare mix-verdeelunit 
voor o.m. licht agressieve vloeistoffen.

Gartec - wandkast met productoprollers - 
lekrooster - opbergvakken met deur - ...
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Een familiebedrijf met respect en passie voor beroep en klanten.

Stertil Koni 4-palenhefbrug ST4070 in combinatie met een John Bean 3D wieluitlijner.

Corghi demonteertoestellen:
Klassiek: 1x A2025 + 1x A2025 TI 
Zonder bandijzer: 2x Artiglio Master 26 + A200LL

4 roltafels als onderdeel van montagestraten met PCL Qube bandendrukautomaten.
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Corghi demonteertoestellen:
Klassiek: 1x A2025 + 1x A2025 TI 
Zonder bandijzer: 2x Artiglio Master 26 + A200LL

2 automatische Kart Wulkan 360HP warmwaterwielwastoestellen.
Corghi AGTT Monster. Voor wielen vanaf 14” t/m 58” en tot 1700 kg zwaar.

Corghi HD-1000 met draadloze Radio bediening. 
Een klassieker “pur sang”.

Corghi Artiglio Master zonder bandijzer.
Geschikt voor elk type band en velg.
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ACG Gent.  
Volvo : de toonzaal, klanten-, administratieve en technische ruimtes beantwoorden aan de nieuwste normen van de constructeur. 
Links de Maserati toonzaal.

Onderhouds- en herstellingswerkplaats Volvo met Autop tweeling- en Omer 
schaarhefbruggen. Verlichtingsfriesen met op- en ingebouwde oprollers voor 
product- en energieverdeling.  S-tec rail voor uitlaatgasafzuiging.

Werkplaats Maserati uitgerust met schaarhefbruggen 3,5 ton, lichtfriezen 
met oprollers voor product- en energieverdeling en een S-tec rail voor 
uitlaatgasafzuiging.
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VPS : Volvo Personal Service

VPS gereedschapskast

Twee techniekers werken gelijktijdig aan de wagen waardoor de wachttijd 
voor een volledige servicebeurt beperkt wordt tot ca. 2 u en het voor de klant 
wellicht mogelijk wordt om te wachten op de wagen i.p.v. nog eens terug te 
moeten komen voor de afhaling.

De gereedschapskast is bedoeld voor twee techniekers. 
Op de binnenkant van beide deuren bevinden zich dezelfde, 
meest gangbare gereedschappen, voor elke technieker een set.
In de kast bevinden zich gereedschappen die gezamenlijk 
gebruikt worden.
Op een apart bord in de nabijheid bevinden zich de meest 
gebruikte speciale Volvo gereedschappen. Dit voorkomt 
wachttijden voor opzoeken en afhalen van gereedschappen.
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Met een Datron ase teststraat en LET lichtregelaar is het testen zoals de Belgische 
Automobielinspectie.

Ingebouwde Omer Stealth hefbrug voor 
wieluitlijning.

Wieluitlijning met de Stealth hefbrug van Omer.

Wieluitlijning 3D van  John Bean, zoals gebruikt door de 
Belgische Automobielinspectie.
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Autop met zwenkarmen.  
Met opname via de buitenzijde van het voertuig 
bekomt men een quasi vrije onderkant (vooral 
geschikt voor ingrijpende herstellingen en 
carrosserietoepassingen).

S-tec rail : dubbele uitlaatgasafzuiging voor Maserati.

Bijkomende gemengde Volvo-Maserati werkplaatsen.
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Bestaande onderhouds- en herstellingswerkplaats - met lichtfriezen en 
uitlaatgasafzuiging Thant.

Uitbreiding van toonzalen en werkplaatsen.

Nieuwe werkplaatsen met lichtfriezen, energieverdeling, uitlaatgasafzuiging en 
tweelinghefbruggen van Autop. De 2-palenversie van Stertil Koni heft 5,5 T.
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Goederenlift Hidral  
voor het banden- en wielenmagazijn.Gartec - wandkast met productoprollers - 

lekrooster - opbergvakken met deur - ...

Productenopslag en - verdeling.

Aparte zone voor het langdurige werk.

StertilKoni Freedom 5,5T.
Behandelt zowel kleine als extra lange bestelwagens. 
De zwenkarmen hebben een extra ruim bereik dankzij 
scharnierpunten gepositioneerd weg van de kolommen.

Armes - banden/wielrekken.
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Totaal nieuwe toonzalen en werkplaatsen voor het integrale Ford-gamma.

Algemene werkplaats met hefbruggen Autop en StertilKoni, lichtfriezen met  
energieverdeling en S-tec uitlaatgasafzuiging.

StertilKoni hefbruggen 5 T en 7 T voor 
het zware werk.

Tweelinghefbruggen voor onder-
houd en herstellingen, met veel 
vrije ruimte onderaan het voertuig, 
ook voor de groten onder ons.
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Corghi - Artiglio 50 : halfautomatische 
bandenwisselaar zonder bandijzer.

Uitlaatgasafzuiging S-tec met  
verschuifbare slangwagens.

Teststraat Datron ase zoals op de technische controle.
Voor het testen van zware voertuigen is een AHS 
remmentestbank ter beschikking.

Olietanks met wettelijk conforme uitrusting en 
verdeelpompen.
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Aan het imposante nieuwe BMW gebouwencomplex werd ernaast MINI toegevoegd.

Algemeen zicht op de gecombineerde BMW - MINI werkplaats.
De 2 uiterst linkse zones met hefbruggen zijn bestemd voor elektrische voertuigen.
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4 nieuwe BMW - MINI werkzones. Gebouwd en uitgerust in synergie met de 
bestaande en dus met Stertil Koni hefbruggen.

Hydraulische OMER autolift voor de bevoorrading 
van de bovenliggende toonzaal.

S-tec rail uitlaatgasafzuiging met verschuifbare  
slangwagens.

Sneller werken kan! Met 2 aan 1 voertuig.  
De klant wacht!
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Werkplaats MINI en/of elektrische voertuigen. 
Uitrusting : teststraat, lichtfriezen, uitlaatgasafzuiging, product- en energieverdeling.

Nieuw toegevoegde MINI afdeling.

Deze open productenverdeelkast 
bedient 2 tegenover elkaar liggende 
werkplaatszones.
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Dit is op zijn minst een spectaculaire voorbouw van de 
nieuwe MINI – concessie van de BMW garage Louyet 
in Charleroi, volledig in de stijl van het traditionele en 
typische MINI-cliënteel.

Ook de opmerkelijke toonzaal zet dit signaal voort.  
Een ware lust voor het oog opgebouwd in de “corporate” 

kleuren rood en zwart van het merk.
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Bestaande BMW werkplaats met verlichtingsfriezen, uitlaatgasafzuiging en muurbatterijen van  
product- en energieoprollers.

Aantrekkelijke muurfoto’s 
veraangenamen de atmosfeer in de 
werkplaats. Alles ademt hier MINI !!
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De nieuwe MINI werkplaats met 
Stertil Koni hefbruggen, eveneens in 
de roodzwarte “corporate” kleuren 
rood en zwart van MINI.

Directe Receptie en afleveringszone voor nieuwe wagens. 
Ook bedoeld als latere uitbreiding van de werkplaats en 
daarvoor reeds voorzien van lichtfriezen, energie-oprollers 
en uitlaatgasafzuiging.
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Dubbelzijdige werkplaats met Autop tweelnghefbruggen.  
De lichtfriezen zijn in BMW kleuren gelakt; de verlichting is van LED type.  
De Beissbarth 4-palenhefbrug werd in de vloer verzonken waardoor op- en afrijden op vloerniveau gebeurt.

Even naar een aangrenzende locatie en nu terug op de vertrouwde plaats!  
Volledig nieuw voor zowel BMW als MINI.
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Receptie met de klant aan de wagen.  
Het ”Workshop Design” meubel omvat de bediening van de hefbrug, bediening van de poorten,  
energie- en productoprollers, opbergkasten, wasfontein en een computertafel.

Dubbele parkeermogelijkheid bij Autop tweelinghefbrug-
gen met zwenkarmen.

Directe receptie.
Met 3 unieke Autop tweelinghefbruggen - type Masterlift Combi Check-in 
- naar keuze zonder of met wielvrijsysteem.

Directe receptie.
Voertuig vrij van de rijbanen, lucht en bijvulproducten bij de hand.
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Autop tweelinghefbrug met zwenkarmen gepositioneerd buiten het voertuig.  
Deze opnamewijze is o.m. ideaal bij laaggebouwde sportieve voertuigtypes en wordt  
in carrosseriebedrijven veelvuldig toegepast.
Eveneens toepasbaar bij elektrische voertuigen (bv wisselen van batterijen).

Beissbarth 4-palenhefbrug voor bandenservice.
Beissbarth 3 D precisie wieluitlijner.

S-tec SLS.
Hoe de uitlaat er ook uitziet of waar ook 
verborgen, met het SLS uitlaatgassys-
teem zijn zij bereikbaar zonder risico op 
voertuigbeschadiging.
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Workshop Design wandmeubels op maat en in BMW kleuren. 
Met o.m. 3 vuilcontainers achter deuren, opbergvakken voor gereedschappen-
wagens, werkblad, ...

Safety 24 : documenten- en sleutelkluis.
Met 6 programmeerbare afhaalschuiven.
Door middel van een code vinden 
klanten hun sleutels en documenten 
buiten de openingsuren van de garage.

SICE : precisie wielbalancer.
Corghi Master :  
demonteertoestel zonder bandijzer - voor elk velg- en bandtype.
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Omer schaarhefbrug welke in de vloer verzinkt.  
Maakt op- en afrijden confortabeler.

Twee Autop tweelinghefbruggen met universeel verstelbaar 
H- opnamechassis.

Ruime toonzalen op 2 niveau’s.

Corghi Erco hydraulische 5 T  2-palenhefbrug.



27Workshop Design

Remmentestbank AHS met grote wijzerschalen en aan de muur 
opgehangen display.

Bandenwisselaar Corghi Artiglio type 2015.

Omer hydraulische autolift voor het verplaatsen van voertuigen 
naar de boventoonzaal.

Efficiënt omgaan met plaats !  
In een hoek van de werkplaats werd een 
draagplatform geconstrueerd voor de opslag 
van olieproducten.
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Onderhouds- en herstellingswerkplaats voor het Ford gamma.  
Omer schaar- en Stertil Koni 2-palenhefbruggen, lichtfriezen, S-tec rail uitlaatgasafzuiging, 
oprollers voor product- en energieverdeling gepositioneerd naar de middengang van de 
werkplaats.

Ford : Van het Gentse centrum naar het vlot bereikbare Gentbrugge.

Peugeot : sedert de jaren 50 in het Gentse centrum.
Nu vlot bereikbaar aan de rand van de stad - in Gentbrugge.

Onderhouds- en herstellingswerkplaats voor Peugeot. Stertil Koni hefbruggen, lichtfriezen,  
S-tec rail uitlaatgasafzuiging, oprollers voor product- en energieverdeling naar de achterwand 
gepositioneerd.
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Aparte atelierzones voor zware, grote voertuigen. 
Stertil Koni 2-palenhefbruggen van 5,5 en  7 T.

Ingewerkte oprollers voor productverdeling. 
1 ensemble bedient twee werkplaatsen. 
Bij Peugeot naar achterwand en bij Ford naar 
middengang gepositioneerd.

Teststraat Datron ase.
Testen zoals op de Automobielinspectie.

Wieluitlijning John Bean Visualiner op een 
Stertil Koni 4-palenhefbrug.

Schaarhefbrug Omer Fly 32 voor voertuigdiagnose

Hydraulische goederenlift Hidral 400 kg.
Hydraulische goederenlift Omer 1000 kg.

Elektrische, programmeerbare  
mix-verdeelunit voor o.m. licht agressieve 
vloeistoffen.
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DECKX Mobile.
Uniek voertuig uitgerust voor onderhoud en kleine herstellingen op verplaatsing, thuis of op het 
werk van de klant.
Duidelijke afspraken zonder enig tijdverlies voor de klant.

Zijkanten links en rechts zijn uitschuifbaar waardoor binnenin een ruime 
werkzone ontstaat.
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Binnenzicht :  
uitlaatgasafzuiging, lage schaarhefbrug voor wielvrij heffen, 
opritplaten aan de achterdeur, serviceapparatuur,...

Werkbank, opbergvakken en  
LET lichtenregelaar op rails.

Hoek met oprollers voor elektriciteit, perslucht, 
oliën, ...  
Rem- en aircoservice, compressor, aparte 
persluchttank, Corghi bandenservice, ...

Deze foto toont de opritplaten op de deuren, een lage 
schaarhefbrug voor banden- en technische service, de 
uitgeschoven zijruimtes voor de toegang rond het voertuig 
en achteraan de serviceapparatuur.

De gesloten deuren  
“tonen de binnenruimte” en dus 
waarvoor het voertuig dient.
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Ford : samenvoeging van de dealerships Gonthier Kontich en Ford Mechelen en Hyundai Moorkens Kontich.

Gezamenlijke werkplaatsen voor Ford en Hyundai personen- en bestelwagens.
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Elke werkzone is een volwaardig werkplaats met alles bij de hand waardoor techniekers maximaal productief zijn. 
De positie van het voertuig gericht naar de middenbeuk, creëert orde, netheid en overzicht wat de werkorganisatie ten 
goede komt.

Voor service van personen- en 
bestelwagens worden Autop 
tweelinghefbruggen met universeel 
opnamechassis gebruikt.

Makkelijk te vinden want “de watertoren” is tot ver buiten Mechelen hét herkenningspunt.
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Kwalitatief hoogwaardige Duitse Pressol pompen 
verzekeren een feilloze distributie van oliën en 
vetten.

Modul 90. Het enige opslagsysteem met vrij inzicht in de 
schabben. Geen palen die het zicht hinderen. Tot 40% meer 
opslag per m2. Eenvoudig afneembare bakschabben die met 
hun inhoud elders kunnen ingehaakt worden.

Boge Schroefcompressor.

Elektrische, programmeerbare mix-verdeelunit 
voor o.m. licht agressieve vloeistoffen.

Armes Modul 90 + bandenrekken. Verrassend vele 
mogelijkheden.
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Het opmerkelijke gebouw werd in het glooiende landschap als het ware ingegoten.

De combinatie van Autop tweelinghefbruggen, alles bij de hand, sterke lichtopbrengst, ... draagt bij tot 
kwaliteitswerk binnen een strikt tijdsplan.

S-tec SLS. Hoe de uitlaat er ook uitziet of waar ook verborgen, met het SLS uit-
laatgassysteem zijn zij allen bereikbaar zonder risico op voertuigbeschadiging.

2 Directe receptie zones.
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Herkules pneumatische hefbrug.
Wordt gebruikt in de afdeling (PDI) - aflevering 
nieuwe voertuigen.

Autop tweelinghef-
bruggen in BMW 
versie. Geschikt voor 
elk BMW model.

  
Het ”Workshop Design” meubel omvat de bediening van de hefbrug, 
energie- en productoprollers, opbergkasten, wasbak en een computer-
tafel.

Receptie met de klant aan de wagen.  
Het H- opnamechassis van de Autop tweelinghefbrug verzinkt in de vloer. Een gegalvaniseerd 
volgsysteem dekt de uitsparing af wanneer de hefbrug stijgt.
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Snelle voorwas door aan het dak gemonteerde draaiarm. 
Het pompsysteem werkt met CAT hogedrukpompen.

Een Corghi bandendienstafdeling met achteraan het  
Artiglio Master type voor het extra zware millimeterwerk.

Workshop Design : productendistributie in oprollerkast, 
centraal tussen 2 werkplaatsen en energiebevoorrading via 
oprollers in de lichtfriezen.

Beissbarth teststraat. 
Remmentestbank en EUSAMA trilplaat 
voor wiel-wegcontactmeting.

Was- en droogboog en wielwassers. Stargates : was- en droogboog met 3 borstels.
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Work Shop Design : distributiekast met 4 
oprollers, lekrooster en onderaan gesloten 
kasten voor vuilcontainers.
Rechts het Oirlink computer 
registratiesysteem van gebruikte producten 
per servicebeurt.

Tankvullingen en druppelopvangbak.. 
Membraanpomp voor het verpompen van 
afvalolie naar de tank. 

Minimum en maximum tank 
inhoudsmelders.

Autolift Omer.
Vertrekt in de kelderverdieping, heeft een 
stop op het gelijkvloers en in de toonzaal op 
verdiep.

Legbordstelling en bandenrekken Armes.

Banden/wielenrekken Armes.
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stertil KONI 4-palenhefbruggen met wielvrijsysteem.
Autop tweelinghefbruggen met zwenkarmen voor o.m hybride en 
elektrische voertuigen (batterijwissel).

Werkplaats met stertil KONI 4-palenhefbruggen waarvan de eerste over een in de rijbanen 
gebouwd wielvrijsysteem beschikt.

Dit gebouw is reeds decennia een referentiepunt naast de autosnelweg E313.
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Corghi ingebouwde hefbrug in de bandenservicehoek met de 
onverwoestbare Schenck wielbalancer met vertikale as.

S-tec rail uitlaatgasafzuiging met verschuifbare slangwagens. Geschikt voor 
voertuigen met 1 of 2 uitlaten.

Gartec - wandkast met productoprollers - lekrooster - 
opbergvakken met deur.

Autop tweelinghefbruggen met zwenkarmen 
hebben een heel ruim bereik. 
Gereedschapkast aan de muur en 
productendistributie met oprollers in Gartec - kast.
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Datron ase teststraat. 
Testen zoals op de Belgische 
Automobielinspectie.

Freedomlift 7T stertil KONI met extreem ruime  
opnamefaciliteiten.

Een Mercedes Electra Drive op een ingebouwde Omer KAR hefbrug met wielvrijsysteem.

John Bean 3 D wieluitlijner.

Muurborden voor speciale Mercedes-Benz gereedschappen.
Ordelijk en overzichtelijk.
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VPS - Volvo Personal Service. 
Voor een snelle servicebeurt 
waarop gewacht kan worden. 
Twee techniekers werken 
gelijktijdig aan dezelfde 
wagen.

VPS betekent : Volvo Personal Service.
Vier werkplaatsen met Omer schaarhefbruggen uitgerust volgens VPS richtlijnen.

ACB  heeft o.m. ook een vestiging in Zaventem.
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Omer KAR : in de vloer verzonken hefbrug 4T met rijbaanlift voor wieluitlijning.

Productoprollers aan de muur bevestigd met 
individuele lekbakjes.

Indeco Compact
Overzichtelijk, ordelijk en plaatsbesparend.

Handig werken met de in de vloer verzonken FLY schaarhefbrug 
van Omer.
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Onder 1 dak! Fiat - Abarth - Alfa Romeo - Fiat Professional - Jeep

Zicht op de kant voor bedrijfsvoertuigen. De overzijde voor personenwagens is eveneens met 
hefbruggen van stertil KONI uitgerust.

Bodemvrije en stabiele opname met de stertil KONI 7T hefbrug. 
Productverdeling via distributiekast van het open type.
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Zowat elke motorhome past op een Stertil Koni 7 T.

Elektrische, programmeerbare  
mix-verdeelunit voor o.m. licht agressieve vloeistoffen. Gartec productverdeelkast, bedient 2 werkplaat-

sen.

Lichtenregelaar op rails van LET.

Teststraat Datron ase.
Testen zoals op de Belgische Automobielinspectie.
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Mooie toonzaal in een stijlvol gebouw.

Werkplaats ingericht naar de traditie van de “Workshop Design” afdeling welk elk project individueel ontwerpt en vervolgens 
realiseert. 
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Teststraat Datron ase. 
Testen zoals op de Belgische Automobielinspectie.

Omer KAR in de vloer verzonken, uiterst stabiele hefbrug 
voorzien van een wielvrijsysteem.

Omer KAR in de vloer verzonken.
De S-tec rail uitlaatgasafzuiging en de 
voorfries werden onderbroken zodat 
hoge voertuigen op de hefbrug kunnen 
behandeld worden.

Gartec - wandkast met 
productoprollers - lekrooster - 
opbergvakken met deur.
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Workshop Design

Een “Workshop design” project waar de steunpilaren van 
het gebouw bij ontwerp en realisatie de bepalende gegevens 
vormden.
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Pilootcenter volgens de meest recente normering

Elektro-mechnanische STENHØJ 2-palenhefbruggen  ingepast volgens het concept “alles bij de hand”.
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Nieuwe concessie voor de Mechelse regio.

Deze werkplaats werd integraal herdacht en vernieuwd volgens de principes van 
“alles bij de hand”.
Hefbruggen Autop met H opnamechassis en met zwenkarmen voor het  
Land Rover gamma.
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Meer realisaties op www.metalced.be

Workshop Design

Workshop Design
= consulting, maatwerk + projectbegeleiding en realisatie.
Waarom?
Omdat:  Gepersonaliseerde oplossingen zich vertalen in efficiëntie en rendement, “corporate identity” alsmaar 
belangrijker wordt, wij uw visie en ideëen willen realiseren.

Visualisatie en advies?
Bij middel van projectvoorstellen in mooie en duidelijke 3D configuratie, en door actieve ruggesteun van project- en 
productverantwoordelijken.

Hoe?
Dankzij de “alles onder 1 dak formule”, constructie, werfbegeleiding en realisatie van uw opdracht in eigen beheer.

Structuren per project. Kasten per project. Carrosseriezones per project.

Zich onderscheiden 
= de kunst om het  

anders en beter  
te doen!

Liften per project.
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Meer realisaties op www.metalced.be

Workshop Design

Friezen brengen de verlichtingsarmatu-
ren omlaag. Bijvoorbeeld in een gebouw 
van 5m hoog naar 3m boven de grond. 
Hierdoor verhoogt de lichtsterkte op de 
grond tot 275 % ! 
Dit maakt dat de nodige energie om tot 
een bepaalde lichtsterkte te komen met 
65% vermindert. Bovendien wordt ook 
het bereik van de verlichting onder de 
wagen veel beter.
De kleinere afstand tot de grond heeft 
ook tot gevolg dat kleinere en goed-
kopere verlichtingsarmaturen kunnen 
gebruikt worden die beter over de te 
verlichten oppervlakte kunnen verspreid 
worden.

Friezen maken het mogelijk dat slechts 
daar verlicht wordt waar gewerkt wordt. 
Bij klassieke TL lampen is dit voordeel 
aanzienlijk en dus belangrijk. 

Het loont de moeite om hieraan aandacht 
te besteden. 
Bij de duurdere hedendaagse LET-ar-
maturen die een gering verbruik en een 
veel langere levensduur hebben is dit 
voordeel minder spectaculair maar nog 
altijd van tel.

Lichtfriezen bieden ook plaats aan oprol-
lers voor elektriciteits- en persluchtvoor-
ziening. 
De kabels en darmen worden korter en 
blijven vooral niet storend op de grond 
liggen. 
Ook oprollers voor oliën en andere vet-
ten en vloeistoffen kunnen opgebouwd 
of in de friezen geïntegreerd worden 
waardoor opnieuw kortere darmen mo-
gelijk zijn en het werk op de grond niet 
hinderen.

Waarom friezen ?

Alnaargelang gekozen wordt om vooruit 
of achteruit in de werkplaats te rijden 
kunnen de  productoprollers ofwel 
vooraan of achteraan naar de muur toe 
geïntegreerd worden in de friezen.

Lichtfriezen hebben een relatief laag 
gewicht en kunnen daardoor meestal 
probleemloos aan het dak opgehangen 
worden. 

Als er geen muur of paal aanwezig is om 
steun te verlenen kan het wenselijk zijn 
om de productoprollers te monteren in 
kasten tussen 2 of 4 werkplaatsen zoals op 

bijgaande foto van de GMAN garage te 
Aartselaar.

Zijn er palen aanwezig dan is het 
aangewezen om deze te benutten als 
steunpunt en als verdeling tussen 
de werkplaatsen in functie van hun 
onderlinge afstand.

Er kunnen ook palen tussen de werkzones 
voorzien worden die dan draagsteun 
zijn voor de friezen en tegelijk de 
productverdeling bevatten zonder 
oprollers zoals in bijgaande foto’s van 
MINI-Brussels Store East.

Garage GMAN Aartselaar

Garage MINI-Brussels Store East
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Tel: 03/457.78.78
Fax: 03/457.09.68
info@metalced.be

Tel: 081/23.40.00
Fax: 081/23.00.63
secretariat@henrard.be

Metalced Henrard

Europneus
Barchon

Een goede kijk op autowerk.
Automotive

Europneus in Barchon gebruikt sedert meer dan 35 jaar verschillende soorten 
bandenstellingen. Bij een recente uitbreiding werd gekozen voor het “Svenska 
Lager” systeem waarbij de banden horizontaal gestockeerd worden. 

De heer Driesen en zonen 
bevestigen dat dit systeem 
perfect beantwoordt aan hun 
verwachtingen op het gebied 
van volgende kwaliteiten : zeer 
snelle montage in slechts drie 
dagen, gevoelige ruimtebesparing 
-zelfs de doorgangen tussen en 
naar de rekken worden bovenaan 
opgevuld-, gemakkelijke 
aanpassing aan de verschillende 
wielafmetingen en een 
verminderde en eenvoudigere 
manipulatie voor de technieker. 
Alleen maar voordelen! 

Liggers zijn per 5 cm verstelbaar. Stockage is mogelijk tot 28 wielen 
boven elkaar in 7 stapelvakken. Uitermate overzichtelijk.
Aangepaste behandelingstoestellen verzekeren een uiterst eenvoudige 
en snelle manipulatie.


