
www.henrard.be

De
 fo

to
’s 

en
 te

ks
te

n 
zi

jn
 il

lu
st

ra
tie

f e
n 

w
or

de
n 

zo
nd

er
 v

er
bi

nt
en

is 
ge

ge
ve

n.

“Een goede kijk op

”

Metalced
Tel: 03/457.78.78
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Homologaties Vind uw Area Manager via uw postcode
http://www.metalced.be/index.php?page=contactformulier
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Sice

Welke toestellen gehomologeerd zijn vindt u op :

www.corghi.it → product → approved machines.

www.sice.it  → technical area → certifications.

www.johnbean-europe.com → OEM recommendations.

www.beissbarth.com → OEM.
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• Zijdelings draaiende kolom.

• Bediening monteerarm: manueel.

• Drukregelaar/filter.

• Bandijzer.

• Pneumatisch kantelende kolom. 

• Bediening monteerarm:  
pneumatisch.

• Drukregelaar/filter.

• Bandijzer.

Proline 122N / 122TI Proline 322N / 322TI

Proline 422LL

Budgetvriendelijke bandenwisselaars 
van ‘s werelds nr 1 ! 
Als 2de toestel of wanneer bandendienst geen hoofdactiviteit is.

• Functioneert zonder  
bandijzer!

• Pneumatisch kantelende  
kolom.

• Drukregelaar/filter.

• 3de hand aan te bevelen  
(Helper op foto is een optie)!

TI: opblaashulp voor Tubeless banden.  LL: zonder bandijzer. 2V: 2 snelheden.

Beschikbare toebehoren/varianten:

• 3de hand voor 322 versies - 4FD Helper.

• Velgklemmen voor motowielen en 8” monteerkop.

• PVC monteerkop.

• Klemmen om opspancapaciteit met 4” te vergroten.

• Reductieklemmen 6 ÷ 9”.

• Bandenblazer.

• Houder voor monteerpasta.

• 3x400 V.

• Vervang beschermstukken voor bandijzer, monteerkop en neus.

Type Volt kW

Proline 122 N 1x230 0,75 1140 mm - 44,5” 350 mm - 14” 12”- 24” 10”- 22”

Proline 122 TI 1x230 0,75 1140 mm - 44,5” 350 mm - 14” 12”- 24” 10”- 22”

Proline 322 N 1x230 0,75 1140 mm - 44,5” 350 mm - 14” 12”- 24” 10”- 22”

Proline 322 TI 1x230 0,75 1140 mm - 44,5” 350 mm - 14” 12”- 24” 10”- 22”

Proline 322 2V 3x400 0,75 1140 mm - 44,5” 350 mm - 14” 12”- 24” 10”- 22”

Proline 422 LL 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 350 mm - 14” 12”- 24” 10”- 22”
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Steeds inbegrepen:

• Drukregelaar, oliër en filter.

• Bandijzer + beschermstuk.

• Extra beschermstukken voor  
montageneus en klauwen.

A2000 A224A2005

Type Volt kW

A2000 3x230/400 0,55 960 mm - 38,0” 305 mm - 12” 13”- 23” 10”- 20”

A2000-12V batterij 0,75 960 mm - 38,0” 305 mm - 12” 13”- 23” 10”- 20”

A2005 3x230/400 0,55 1100 mm - 43,0” 305 mm - 12” 13”- 23” 10”- 20”

A2005-Mono 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 305 mm - 12” 13”- 23” 10”- 20”

A224 3x230/400 0,75 1100 mm - 43,0” 355 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A224-Mono 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 355 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A224-2V 3x230/400 0,75 1100 mm - 43,0” 355 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A224-2V-Mono 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 355 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

Heavy duty bandenwisselaars  
van ‘s werelds nr 1 !

• Zijdelings draaiende kolom.

• Bediening monteerarm: manueel.

• Pneumatisch kantelende kolom.

• Bediening monteerarm: pneumatisch.

• Arm van de afdrukker met twee 
lengteposities (haakse afdrukpositie 
t.o.v. de band).

• Manueel kantelende kolom.

• Bediening monteerarm: manueel.

12V: voor gebruik in depannagevoertuigen. 2V: 2 snelheden.

Beschikbare toebehoren/varianten:

• 3de hand hulpsets SP2000 - SP2300 - SP300 - SP3000.

• Voor moto’s/scooters: velgklemmen, afdrukker,  
monteerkop, ....

• Diverse hielgeleiders.

• Velgbeschermers.

• PVC monteerkop.

• Speciale neus voor RS velgen Fiat/Ford/VW.

• Snelkoppeling voor verwisselbare monteerkop.

• Vervang beschermstukken voor bandijzer, monteerkop, 
afdrukker, ...

3de hand hulpsets
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Steeds inbegrepen:

• Drukregelaar, oliër en filter.

• Bandijzer + beschermstuk.

• Extra beschermstukken voor montageneus en de klauwen. 
 

A2015 A2020 A2025 A2030

Type Volt kW

A2015 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 305 mm - 12” 13”- 23” 10”- 20”

A2015-MI-2V 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 305 mm - 12” 13”- 23” 10”- 20”

A2020 3x230/400 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 23” 10”- 20”

A2020-MI-2V 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 23” 10”- 20”

A2020TI 3x230/400 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 23” 10”- 20”

A2020-MI-2V-TI 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 23” 10”- 20”

A2025 3x230/400 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A2025-MI-2V 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A2025-MI-2V-TI 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A2030-MI-2V 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 26”

A2030-MI-2V-TI 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 26”

Heavy duty bandenwisselaars  
van ‘ s werelds nr 1 !

• Pneumatisch kantelende 
kolom.

• Bediening monteerarm: 
pneumatisch.

• Pneumatisch kantelende 
kolom.

• Bediening monteerarm: 
pneumatisch.

• Steunblok van de afdrukker 
met twee posities.

• Bandenblazer met  
pedaalbediening.

• Pneumatisch kantelende 
kolom.

• Bediening monteerarm: 
pneumatisch.

• Spantafel instelbaar:  
10-22” of 14-26”.

• Afdrukker: arm in de lengte 
en steunblok in de diepte 
verstelbaar.

• Bandenblazer met  
pedaalbediening.

• Pneumatisch kantelende 
kolom.

• Bediening monteerarm: 
pneumatisch.

• Spantafel instelbaar:  
10-22” of 14-26”.

• Afdrukker: arm in de lengte 
en steunblok in de diepte 
verstelbaar.

• Bandenblazer met  
pedaalbediening.

MI-2V: 2 snelheden. TI: opblaashulp voor Tubeless banden.

Beschikbare toebehoren/varianten:

• 3de hand hulpsets SP2000 - SP2300 - SP300 - SP3000.

• Voor moto’s/scooters: velgklemmen, afdrukker,  
monteerkop, ....

• Diverse hielgeleiders.

• Velgbeschermers.

• PVC monteerkop.

• Speciale neus voor RS velgen Fiat/Ford/VW.

• Snelkoppeling voor verwisselbare monteerkop.

• Vervangbeschermstukken voor bandijzer, monteerkop, 
afdrukker, ...

3de hand hulpsets
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A2025LL Artiglio-500 - met wielliftArtiglio-50 Basic
Artiglio-50 - met wiellift

Type Volt kW

A2025LL 3x230/400 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A2025LL-MI-2V 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A2025LL-MI-2V+SP2000 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A2025LL-MI-2V+SP2300 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

A2025LL-MI-2V+SP3000 1x230 0,75 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 13”- 26” 10”- 24”

Voor wielen

Artiglio-50 Basic 1x230 0,98 1200 mm - 47,0” 385 mm - 15” 12”- 30”

Artiglio-50 1x230 0,98 1200 mm - 47,0” 385 mm - 15” 12”- 30”

Artiglio-500 1x230 0,98 1200 mm - 47,0” 385 mm - 15” 12”- 30”

Het bandijzer naar het museum !

• Pneumatisch kantelende kolom

• Bediening monteerarm: pneumatisch.

• Spantafel instelbaar: 10-22” of 14-26”.

• Afdrukker: arm in de lengte en  
steunblok in de diepte verstelbaar.

• Bandenblazer met pedaalbediening.

• Drukregelaar, oliër en filter.

• PS: 3de hand op foto is een optie!

• Pneumatisch kantelende kolom.

• Bediening monteerarm: pneumatisch.

• Arm van de afdrukker met twee 
lengteposities (haakse afdrukpositie 
t.o.v. de band).

• Enkelvoudige, pivoterende  
schijfafdrukker voor gecontroleerd 
losmaken van de band. 

• Inbegrepen: opspanset voor velgen met 
middengat en hieldrukklem.

• Bandenblazer met pedaalbediening.

• Drukregelaar, oliër en filter.

MI-2V: 2 snelheden.

Beschikbare toebehoren voor Artiglio types:

• Pneumatische hieldrukker.

• Centreerconussen voor bestelwagens, 4x4’s, ...

• Opspantoebehoren voor gesloten of omgekeerde velgtypes.

• Vervangsets met beschermde (sleet)onderdelen.

3de hand hulpsets



7www.metalced.be www.henrard.be

Artiglio-Jolly Basic
Artiglio-Jolly - met wiellift

Artiglio-Master 26
Artiglio-Mater Infla - met opblaashulp voor Tubeless banden

Type Volt kW

Artiglio-Master-Jolly Basic 1x230 0,98 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 12”- 26’’

Artiglio-Master-Jolly 1x230 0,98 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 12”- 26’’

Artiglio-Master 26 1x230 0,98 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 12”- 26’’

Artiglio-Master Infla 1x230 0,98 1100 mm - 43,0” 360 mm - 14” 12”- 26’’

Het bandijzer naar het museum !

• Dubbele schijfafdrukker voor het gecontroleerd losmaken van de band.

Inbegrepen: 

• Opspanset voor velgen met middengat.

• Pneumatische hieldrukker.

• Bandenblazer met pedaalbediening.

• Drukregelaar, oliër en filter.

• Dubbele schijfafdrukker voor het gecontroleerd losmaken van de band.

Inbegrepen: 

• Opspanset voor velgen met middengat.

• Pneumatische wiellift.

• Bandenblazer met pedaalbediening.

• Drukregelaar, oliër en filter.

Beschikbare toebehoren:

• Centreerconussen voor bestelwagens, 4x4’s, ...

• Opspantoebehoren voor gesloten of omgekeerde velgtypes. 

• Pneumatische hieldrukker voor Master 26.

• Vervangsets met beschermde (sleet)onderdelen.

Waarom een Corghi de band niet mist ziet u hier (patent).
Via een “S” beweging wordt de band schadeloos gegrepen!

Functionering van  
de schijfafdrukker.

Functionering van de  
pneumatische hieldrukker.
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Artiglio-Master Code - Robotica waarmee Corghi haar suprematie wederom bevestigt!

Artiglio-Master Code Base wiellift en hieldrukker

Artiglio-Master Code Slide wiellift, hieldrukker en vernevelaar bandenpasta

Artiglio-Master Code Visual wiellift, hieldrukker, camera en Inflatron

Artiglio-Master Code Visual-L wiellift, hieldrukker, camera, Inflatron en vernevelaar bandenpasta

Artiglio-Master Code Inspection wiellift, hieldrukker, TPMS, temperatuur en groefdieptemeting

Artiglio-Master Code Inspection-L wiellift, hieldrukker, vernevelaar bandenpasta, TPMS, temperatuur- en groefdieptemeting

Artiglio-Master Code Complete wiellift, hieldrukker, camera, Inflatron, TPMS, temperatuur, groefdieptemeting en vernevelaar bandenpasta

Robotica en spitstechnologie  
van Corghi ! 

Geen theorie, maar een geautomatiseerde 
bandenwisselaar welke echt functioneert!

Met automatische herkenning van wielmaten 
en positionering van de gereedschappen, met 
bovenop millimeterprecieze en intelligente 
monteer- en démonteerfinesses, herbepaalt 
Corghi de genetische code voor hedendaagse 
bandenwisselaars en bewijst zij weerom haar 
leiderschap!

Standaard: wiellift, interactief “touch-screen”, 
elektro-mechanische opspanning, variabele 
draaisnelheid, ...

Bepaalt en registreert de wieldata.
• Automatische positionering van de 

gereedschappen (kan ook manueel). 
Intelligent en gebruiksvriendelijk.

Interactief aanraakscherm.
• USB poort voor database update en 

laden van gegevens en video’s.
• Voor video- en camerabeelden.
• Onderhoudsmelding, zelf-diagnose, 

sensor controle, foutanalyse, ...
• Online hulp voor speciale procedures 

(WDK, BRS, RFT, UHP)

De “Smart Corghi System” procedure 
garandeert:
• dé- en monteren met minimale 

bandenstress wat in- of uitwendige 
vervormingen uitsluit,

• geen enkel contact met de velg. 

2 hielbrekers met unieke 
penetratiecyclus.
• Maximaal efficiënt, snel en precies.
• 2 boven mekaar gepositioneerde 

schijf-hielbrekers met individueel 
aangestuurde cilinders.

Nog meer Robotica (opties).
• Vernevelaar voor bandenpasta 

Actief onder- en bovenaan tijdens de het losbreken van de hielen.
• Camera voor permanent toezicht op onderzijde van het wiel.
• Inflatron met overdukfunctie als opblaashulp voor Tubeless banden.
• TPMS programma. 

Voor controle van sensorwerking en tonen van informatie.
• Sensor voor meting en tonen van de temperatuur.  

Voorkomt dat te koude of te warme banden behandeld en beschadigd 
worden (<15°C - >30°C).

• Sensor voor meting en tonen van de groefdiepte. 

1200 mm - 47” 13”- 32”

Inbegrepen: opspanset voor velgen met middengat, hieldrukker, bandenblazer met pedaalbediening, drukregelaar/filter.
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De eerste en unieke diagnose bandenwisselaar!

Diagnose + Montage + Matching → integraal op de bandenwisselaar! 
Makkelijker kan niet!

PASSIE TOT 
INNOVATIE

Roller → Een reële “op de weg” simulator! 
Met variabele drukbelasting volgens de laodindex van de band. 
Meet variaties van radiale en zijdelingse krachten of afwijkingen.

3-dimensionale Laser + PC.

Meten en analyseren de meetkundige vervormingen van velg en band. 
De meest ideale positie van de band t.o.v. de velg wordt op de  22” monitor 
gepresenteerd.

iPOS.

Programma welk de meest ideale positie van de wielen op het voertuig 
aangeeft wat het rijcomfort ten goede komt.
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Proline 650 No DD / Proline 650 DD

Type - 1x230 V

Proline 650 No DD 1,5-20” No DD 1-35” / DD 8-26” 70

Proline 650 DD 1,5-20” No DD 1-35” / DD 8-26” 70

EM-7240 1,5-20” 1-35” 70

EM-7240 DD-PR 1,5-20” 1-35” 70

EM-7280 DD-PR 1,5-20” 1-35” 70

EM-9350 1,5-20” 1-35” 70

EM-9380 1,5-20” 1-35” 70

EM-7240 / 7280 EM-9350 / 9380

Proline 650 No DD

• Manuele meting/registratie van interne afstand en velgdiameter.

Proline 650 DD 

• Geautomatiseerde registratie van interne afstand en velgdiameter.

• Met heldere digitale display - meetsnelheid 150-200 t/min.

• Hidden Weight en automatische stop na meting.

• Centaalspanner met 3 conussen Ø 42-103,5 mm en quick-spanmoer - velgenpasser  
- gewichtentang - ijkgewicht.

• Opties: wielkap (wielen tot 1.118 mm Ø) - opspantoebehoren - asblokkering via pedaalrem  
- meetarm voor wielbreedte.

Algemeenheden.

• DD: geautomatiseerde ingave van interne afstand en velgdiameter.

• PR: wielkap.

• Hidden Weight bij Alu P: verbergen van gewichten achter spaken.

• Shift Planes in Alu P:  
variabele positie van gewichten.

Wielbalancers van ‘s werelds nr. 1 !

EM-7240 - digitale display  
Manuele meting/registratie van interne afstand en velgdiameter.

EM-7240 DD-PR - digitale display + wielkap  
Geautomatiseerde registratie van interne afstand en velgdiameter.

EM-7280 DD-PR - 19” monitor + wielkap + stop in de 
onbalanspositie

• 11 balanceerprogramma’s  - automatische stop na meting -  
meetsnelheid 90-130 t/min.

• Hidden Weight en Shift Planes.

• Centraalspanner met 3 conussen Ø 42-103,5 mm en  
quick-spanmoer - velgenpasser - gewichtentang - ijkgewicht.

• Opties: CLIP houder voor kleefgewichten - EG1 meetarm voor  
wielbreedte- WM gewichtenbesparend programma voor EM-7280.

EM-9350 - digitale display + wielkap

EM-9380 - 19” of 22” monitor + wielkap 

• Geautomatiseerde registratie van interne afstand   
en velgdiameter.

• Ruime opbergmogelijkheden.

• Markering onbalanspositie via laser.

• Verlichting binnenzijde van het wiel - 11 balanceerprogramma’s  
- automatische stop na meting - meetsnelheid 90-130 t/min - 
pedaalrem.

• Hidden Weight en Shift Planes.

• Centraalspanner met 3 conussen Ø 42-103,5 mm en  
quick-spanmoer - velgenpasser - gewichtentang - ijkgewicht.

• Opties: CLIP houder voor kleefgewichten - EG1 meetarm voor  
wielbreedte- WM gewichtenbesparend programma voor EM-9380.

Proline 650 (kap en pedaalrem: optie!)
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Wielbalancers van ‘s werelds nr. 1 !

•     
TouchlessLine EM-9980 C

LaserLine - EM-9550 / 9580 LaserLine - EM-9580 / 9580 C
Monitor 19” of 22”

Type - 1x230 V

EM-9550 / EM-9550 C 1,5-20” 11-28” 75

EM-9580 / EM-9580 C 1,5-20” 11-28” 75

EM-9980 C 1,5-20” 11-28” 75

EYE-LIGHT 1,5-20” 1-35” 75

DiagnosticLine EYE-LIGHT

EM-9980 C - TouchlessLine

Automatische registratie van alle  
velgmaten via Laser  
+ automatische wielopspanning

• 22” monitor met Touchscreen 
technologie.

• Automatische stop na meting 
- markering onbalanspositie via 
Laser + elektronische rem.

• Verlichting binnenzijde van het wiel -  
meetsnelheid 75-78-98 t/min. 

• Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm -  
velgenpasser - gewichtentang - ijkgewicht.

• Diagnoseprogramma via Laser voor de verticale en laterale  
velgslagmeting (Runout).

• WM gewichtenbesparend programma + set hulpprogramma’s.

• Wielkap die toelaat het toestel tegen een wand te plaatsen, ruime 
opbergmogelijkheden, USB poorten, ...

EYE-LIGHT - DiagnosticLine

Automatische registratie van alle 
velgmaten via Laser +  
automatische wielopspanning.  
Touchless beeldcreatie en  
opmeting via video en camera 
technologie.

• 22” monitor met Touch-
screen technologie.

• Automatische stop na 
meting - markering 
onbalanspositie via Laser + 
elektronische rem.

• Verlichting binnenzijde van het wiel -  
meetsnelheid 75-78-98 t/min. 

• Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm - velgenpasser - gewichtentang - 
ijkgewicht.

• Diagnoseprogramma via Laser voor de verticale en laterale  
velgslagmeting (Runout).

• Bandendiagnose: groefdiepte en loopvlakanalyse.

• Uitgebreide set hulpprogramma’s.

• Wielkap die toelaat het toestel tegen een wand te plaatsen, ruime 
opbergmogelijkheden, USB poorten, ...

EM-9550 LCD display + centraalspanner + quick-spanmoer

EM-9550 C LCD display + automatische wielopspanning 

EM-9580 monitor + centraalspanner + quick-spanmoer

EM-9580 C monitor + automatische wielopspanning

• Geautomatiseerde registratie van interne afstand en velgdiameter.

• Automatische stop na meting - markering onbalanspositie via Laser 
+ elektronische rem.

• Verlichting binnenzijde van het wiel - set hulpprogramma’s - 
meetsnelheden 75-85-98 t/min. 

• Met 4 conussen Ø 42-118,5 mm - velgenpasser - gewichtentang 
- ijkgewicht.

• Wielkap die toelaat het toestel tegen een wand te plaatsen, 
ruime opbergmogelijkheden, USB poorten, ...

• Opties: CLIP houder voor kleefgewichten - AWD Sonar meting 
van wielbreedte - WM gewichtenbesparend programma voor 
EM-9580.
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•     S 40 A S 45

Type Volt

S 40 A 3x230/400 1000 mm - 40,0” 310 mm - 12” 12”- 23” 10”- 20”

S 40 A - 2 snelheden 3x230/400 1000 mm - 40,0” 310 mm - 12” 12”- 23” 10”- 20”

S 45 - 2 snelheden 1x230 1100 mm - 40,0” 350 mm - 14” 12”- 23” 11”- 22”

Bandenwisselaars
voor de vakman

• Peumatisch kantelende kolom.

• Bediening monteerarm: 
pneumatisch.

• Extra set beschermstukken voor 
monteerkop en de klauwen.

• Bandijzer + PVC beschermstuk.

• Filter, drukregelaar en oliër.

Beschikbare toebehoren:

• 3de hand hulpset PT 150 voor S 40 A -  PT 250 (foto) voor S 45.

• Hand- of via pedaal (FPI) bediende bandenblazers.

• GP 40 Tubeless opblaassysteem.

• SPL/3: set beschermstukken voor klauwen, monteerkop en bandijzer.

• SR80: pneumatische wiellift met pedaalbediening.

• RB: wielrollenset voor gebruik onder afdrukker.

• TPA: monteerkop uit kunststof - TPR: herstelkit voor dito.

• TPV/CRU: demonteerkop met variabel profiel - 12-26”.

• TRS/CRU: demonteerkop voor convex/spaakwielen (VW).

• TMN/CRU: monteerkop voor scooters.

• ACB: set adapters voor convex (rondstaande) wieltypes.

• ARM: set adapters voor motowielen.

• Pneumatisch pivoterende 
kolom.

• Bediening monteerarm: 
pneumatisch.

• Montagekop op een 
snelkoppelsysteem.

• 2 snelheden: 7 en 17 t/min.

• Extra set beschermstukken 
voor monteerkop en klauwen.

• Bandijzer + PVC beschermstuk.

• Filter, drukregelaar en oliër.
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Type Volt

S 48 TOP - 2 snelheden 1x230 1180 mm - 40,0” 370 mm - 14,5” 14”- 27” 12”- 24”

S 300 - 2 snelheden 1x230 1250 mm - 40,0” 420 mm - 16,5” 12-34”

S 48 TOP - Topmachine - uiterst compleet - 2 snelheden.

Bandenwisselaars 
voor de vakman

• Pneumatisch pivoterende kolom.

• In de hoogte verstelbare draaitafel (patent).

• Bediening horizontale monteerarm: pneumatisch of manueel.

• 3de hand hulpset PT340 (patent).

• Tubeless opblaassysteem via voetpedaal.

• Afdrukker verstelbaar in 3 posities.

• Vaste bandenblazer met opbergvak.

• Extra set beschermstukken voor monteerkop en klauwen.

• Bandijzer + PVC beschermstuk.

• Filter, drukregelaar en oliër.

Automaat - functioneert ZONDER bandijzer! 
Hydraulisch - Pure doch minitieus doseerbare kracht! 
UNIEK! Met “pivoterende, drie-in-één gereedschappenset”  
van het “Revolvertype”.

Nuttige/handige extra’s:

• SPL/3: set beschermstukken voor klauwen, monteerkop en bandijzer.

• SR80: pneumatische wiellift met pedaalbediening.

• RB: wielrollenset voor gebruik onder afdrukker.

• TPA: monteerkop uit kunststof - TPR: herstelkit voor dito.

• MPG: Alu hieldrukkerklem.

• TPV/CRU: demonteerkop met variabel profiel - 12-26”.

• TRS/CRU: demonteerkop voor convex/spaakwielen (VW).

• TMN/CRU: monteerkop voor scooters.

• ACB: set adapters voor convex (rondstaande) wieltypes.

• AR6: set adapters voor motowielen.

S 300

• Coördineert en stuurt de verschillende functies en maakt  
diagnosecontroles mogelijk.

S 300 M met mini computer

• Met 7” LCD Touch Screen monitor welke gebruiksfuncties en video’s 
visualiseert.  
Met camera welke voor toezicht zorgt op de onderzijde van het wiel tijdens 
het monteren en demonteren. 
Met TPMS set voor controle en service van elektronische druksensoren + 
signalering van de profieldiepte van de band.

S 300 M PLUS

• Met temperatuursonde. Voorkomt montageschade, het gevolg van te lage 
temperatuur van de band.

S 300 M TOP

• Bevat bovenop een elektronische bandenblazer.

Nuttige/handige extra’s:

• KOF50: afstandsring voor omgekeerde velgen.

• SR300: pneumatische wiellift - 100 kg sterk.

• GT300: hulpset voor opblazen van Tubeless banden.

• FRF: spanplaat voor omgekeerde velgen.

• MMFC: boutenset 
in combinatie met 
FRF spanplaat.

• KPX300: kit voor 
behandeling van 
PAX wielen.

• KRS300: kit voor 
Bridgestone 
en Continental 
banden.

• ...



14 www.metalced.be www.henrard.be

S 62 E - met wielkap en asblokkering met voetpedaal

S 63 - met wielkap en asblokkering met voetpedaal

Type Volt

S 62 E 1x230 1,5-20” 10-28” 600 mm 1117 mm 75

S 63 1x230 1,5-20” 35” 600 mm 940 mm 75

Wielbalancers voor de vakman van 

• Geautomatiseerde registratie van interne afstand en velgdiameter met inleesarm met   
klem voor kleefgewichten. Manuele ingave mogelijk tot 35”. 

• Met helder digitale LED display.

• 11 balanceerprogramma’s waaronder Alu, moto, Hidden Weight: verbergen van 
gewichten bij spaakwielen, Shift Plane: verplaatsen wielgewichten, optimalisatie  
velg/band combinatie, ...

• Start bij sluiten wielkap en automatische stop na meting.

• Centraalspanner met 4 conussen en quick-spanmoer - velgenpasser - gewichtentang - 
ijkgewicht.

Nuttige/ handige extra’s:

• Opties:  opspantoebehoren - ES-6 meetarm voor wielbreedte - ELO wiellift - PL50 
vloersteun - ... 

• Uitgerust met een binnen- en buiten meetarm voor  
geautomatiseerde invoer van alle wielmaten.  
Binnenste inleesarm voorzien van een klem voor kleefgewichten.

• Met heldere digitale LED display.

• 11 balanceerprogramma’s waaronder Alu, moto, Hidden Weight verbergen van 
gewichten bij spaakwielen, Shift Plane verplaatsen wielgewichten, optimalisatie 
velg/band combinatie, ...

• Start bij sluiten wielkap en automatische stop na meting.

• Centaalspanner met 4 conussen en quick-spanmoer - velgenpasser - 
gewichtentang - ijkgewicht.

Nuttige/handige extra’s:

• Opties:  opspantoebehoren - SL 80 wiellift - GHIP pneumatische wielopspanning - ...
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S 65 - met wielkap en elektromagnetische asblokkering (rem)

S 75 - met automatische registratie van de wielmaten
S 75 C + automatische wielopspanning 

Type Volt

S 65 1x230 1,5-20” 35” 600 mm 940 mm 75

S 75C 1x230 1,5-20” 10-28” 600 mm 1118 mm 75

Wielbalancers voor de vakman van 

• Wide-screen monitor:  oriënteerbare 19” breedbeeldkleurenmonitor met grafische  
gebruikersondersteuning.

• Sonar Sensor / ES-7: zorgt voor automatische meting en registratie van afstand en diameter.  
De ES-7sensor registreert de wielbreedte.

• De meting start geautomatiseerd via een QP programma.

• Laser Pointer: duidt de plaats van het binnenkleefgewicht aan.

• Automatische wielpositionering: bij einde van de meetloop op de onbalanspositie en LED  
verlichting op binnenzijde van de velg.

• 11 balanceerprogramma’s waaronder Alu, moto, Hidden Weight: verbergen van gewichten bij 
spaakwielen, Shift Plane: verplaatsen wielgewichten, optimalisatie velg/band combinatie, ...

• Centraalspanner met 4 conussen en spanmoer - velgenpasser - gewichtentang - ijkgewicht.

Nuttige/ handige extra’s:

• Opties:  opspantoebehoren - ELO wiellift - WR gewichten reductieprogramma - ...

• Uitgerust met een binnen- en buiten meetarm voor  
geautomatiseerde invoer van alle wielmaten. Binnenste inleesarm voorzien van een klem 
voor kleefgewichten.

• Met 19” TFT monitor en grafische gebruikersondersteuning.

• 11 balanceerprogramma’s waaronder Alu, moto, Hidden Weight: verbergen van gewichten 
bij spaakwielen, Shift Plane: verplaatsen wielgewichten, optimalisatie velg/band 
combinatie, ...

• Start bij sluiten wielkap en automatische stop na meting.

• Centaalspanner met 4 conussen en quick-spanmoer - velgenpasser - gewichtentang - 
ijkgewicht.

Nuttige/handige extra’s:

• Opties:  opspantoebehoren - SL 80 wiellift - GHIP pneumatische wielopspanning - ...
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* Bij manuele data-ingave. ** Bij automatische/Smart-Sonar registratie

B9400 - een Super De Luxe instapmodel!

BF 300 digitaal / BF 300P digitaal BF 500 digitaal op LED display 
BF 500P digitaal op LED display

Type JBC Volt

B9400 1x230 500 mm 10” / 30” 900 mm 70

BF 300 & 300P 1x230 * 1-20” / ** 3-15” * 8-30” / ** 8-25” 42” 70

BF 500 & 500P 1x230 * 1-20” / ** 3-15” * 8-30” / ** 8-25” 42” 70

Wielbalancers

• 2D Sape: automatische registratie van interne afstand en velgdiameter.

• Meetarm met gewichtenklem.

• Met wielkap, pedaal voor asblokkering en meetarm met gewichtenklem.

• Splitprogramma voor verbergen gewichten bij spaakwielen.  
Vrije positie van het interne gewicht bij ALU 2P en 3P.

• Start via sluiten van de wielkap en automatische stop na meting.

• Centraalspanner met 3 conussen Ø 43-116 mm en quick-spanmoer - velgenpasser - gewichtentang.

• Opties: opspantoebehoren.

P= Power Clamp/automatische wielopspanning

• 2D Sape + Smart Sonar: automatische registratie van interne afstand en velgdiameter + velgbreedte.

• Met wielkap, pedaal voor asblokkering en meetarm met gewichtenklem.

• Start via sluiten van de wielkap en automatische stop na meting.

• Korte meettijd - ca 4,5 sec.

• Laser Pointer markeert positie van het interne gewicht.

• Splitprogramma voor verbergen gewichten bij spaakwielen. 
Vrije positie van het interne gewicht bij ALU 2P en 3P.

• Centraalopspanning met 3 conussen Ø 43-116 mm - velgenpasser - gewichtentang.

• Opties: opspantoebehoren. 

B9400 (met kap en pedaalrem)
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* Bij manuele data-ingave . ** Bij automatische/Smart-Sonar registratie

B9855P

BF 600 Video / BF 600P Video
BF 600T Video - Touch screen / BF 600TP Video - Touch screen

3 - 20” * 8-30” 
** 14-25” 950 mm 70

Type JBC Volt

BF 600 & 600P 1x230 * 1-20” / ** 3-15” * 8-30” / ** 8-25” 42” 70

BF 600T & 600TP 1x230 * 1-20” / ** 3-15” * 8-30” / ** 8-25” 42” 70

Wielbalancers

Contactloze bepaling van type en afmetingen van de velg 
- met automatische wielopspanning 
- met 17” TFT monitor

• Opspannen en wielkap sluiten - de rest doet het toestel!

• Met pedaal voor asblokkering en meetarm met gewichtenklem.

• Korte meettijd - ca 4,5 sec. 
Laser Pointer markeert positie van het interne gewicht.

• Splitprogramma voor verbergen gewichten bij spaakwielen. 
Vrije positie van het interne gewicht bij ALU 2P en 3P.

• Centraalopspanning met 3 conussen Ø 43-116 mm - velgenpasser - 
gewichtentang.

• Opties: opspantoebehoren. 

B9855-P - volautomatisch

P= Power Clamp/automatische wielopspanning

• 2D Sape + Smart Sonar: automatische registratie van  
interne afstand en velgdiameter + velgbreedte.

• Met wielkap, pedaal voor asblokkering en meetarm met 
gewichtenklem.

• Start via sluiten van de wielkap en automatische  
stop na meting.

• Korte meettijd - ca 4,5 sec.

• Laser Pointer markeert positie van het interne gewicht.

• Splitprogramma voor verbergen gewichten bij spaakwielen.  
Vrije positie van het interne gewicht bij ALU 2P en 3P.

• Centraalopspanning met 3 conussen  
Ø 43-116 mm - velgenpasser - gewichtentang.

• Opties: opspantoebehoren. 

BF 600 Video
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Visualiner JBC-Prism 42 - combinatie CCD & 3D

3D Visualiner 3D Visualiner

Wieluitlijners

• Pro42 software.

• Gesloten mobiel opbergmeubel - A4 
kleurenprinter.

• Set van 2 voorwieldoelen en 2 POD’s met 
velgklemmen 11”-22” in magnesium (optie 
tot 26”).

• 19” grote monitor.

• Lange gebruiksduur dankzij Lithium-ion 
batterijen.

• Stuurwielhouder en rempedaalknecht.

• Voertuiggegevens met inbegrip van de 
wagenhoogte en afstelbeelden.

Technologie met 2 camera’s en Bluetooth®.

JCB-PRISM-42/Elite.

• Met “rolling Run-Out” software.

• Zonder opkrikken: meting via voor- en 
achterwaartse beweging van het voertuig.

• Meting van positie voor- en  
achteras/wielbasis (asverzet)

3D Visualiner - met kantelende camera’s  
op vaste hoogte.

JBC-3D/ELS.

• VODI™ leidt de technieker door de procedure.

• PRO32 software: werkprocedure op scherm - diagnose-info voor 
technieker. 
Permanente meting sporing + camber + caster in live weergave.

• Opbergmeubel aan de camerakolom. 
19” grote monitor. 
3D data-scherm toont alle belangrijke gegevens.

• Stuurwielhouder en rempedaalknecht.

• 4 doelen en 4 AC100 universele velgklemmen 11” tot 22”  
(optie tot 26 “).

• Volledige voertuigen database (OEM gegevens) en afstelbeelden.

3D Visualiner X-CEL - met nieuwe generatie  
hoogresolutie mini wieldoelen.

JBC-3D/LITE/X-CEL - camera’s op 1,2 m vaste hoogte.

JBC-3D/LITE/X-CEL/L - met cameralift tot 2m.

• VODI™ leidt de technieker door de procedure.

• PRO32 software: werkprocedure op scherm -  
diagnose-info voor technieker.

• Permanente meting sporing + camber + caster in live weergave.

• Opbergmeubel aan de camerakolom. 
19” grote monitor. 
3D data-scherm toont alle belangrijke gegevens.

• Stuurwielhouder en rempedaalknecht.

• 4 doelen en 4 AC100 universele velgklemmen 11” tot 22”  
(optie tot 26 “).

• Volledige voertuigen database (OEM gegevens) en afstelbeelden.
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JBC-V3400 naar keuze met AC100 of AC400 wielklemmen  
met aparte cameratorens/cameraliften doorrijversie.

JBC-V2200 AC100 - zonder of met cameralift. JBC-V2300 - naar keuze met AC100 of AC400  
wielklemmen - zonder of met cameralift.

Wieluitlijners

• Kenmerken van het JBC-2300 type +

• Geen vaste verbinding tussen de cameratorens. 
Draadloze communicatie en flexibiliteit in opstelling.

• De camera’s volgen geautomatiseerd de hoogtepositie van het voertuig (patent).

• Continuele calibratie via de 3de cameraset tussen de torens.

• Hoeft geen vaste plaats - verplaatsbaar via wielschotels (optie).

AC400 bandklemmen 

• Stabiel klemsysteem en gelimiteerde spankracht.

• Montage op de band zonder contact met de velg.

• Ergonomische hendel - makkelijk en snel in het gebruik.

• Uit duurzaam en licht magnesium.

• Spanbereik 19” tot 39”.

• VODI™ leidt de technieker door de procedure.

• PRO42 software: hoge productiviteit dankzij een hoogresolutie- 
programma gebaseerd op icoon technologie. 
Permanente meting sporing + camber + caster + maximale  
wieluitslag in live weergave. 
Dwarsbalk met 2 XD hoogresolutiecamera’s. 
Vlakke wieldoelen - zuinig met plaats en bijzonder licht.

• Universele velgklemmen (AC100) 11” tot 22” (optie tot 26 “).

• Gesloten, mobiel opbergmeubel, 22” flat-screen monitor,  
stuurwielhouder en rempedaalknecht.

• Volledige voertuigen database (OEM gegevens) en afstelbeelden.

• VODI™ leidt de technieker door de procedure.

• PRO42 software: hoge productiviteit dankzij een hoogresolutie- 
programma gebaseerd op icoon technologie.

• Permanente meting sporing + camber + caster + maximale  
wieluitslag + rolstraal + diagonaalmeting in live weergave.

• Dwarsbalk met 2 XD hoog resolutie camera’s.

• Vlakke wieldoelen - zuinig met plaats en bijzonder licht.

• AC100 velgklemmen 11” tot 22” (optie tot 26”).

• AC400 zelfcentrerende snelklemmende bandklemmen 19” tot 39”. 

• Gesloten, mobiel opbergmeubel, 22” flat-screen monitor,  
stuurwielhouder en rempedaalknecht.

• Volledige voertuigen database (OEM gegevens) en afstelbeelden.

JBC-V2200
JBC-V2300
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Meer dan 110 jaar ervaring in het produceren van automobielserviceuitrusting.

Beissbarth serviceuitrusting is wereldwijd gehomologeerd (OEM: Original Equipment 
Manufacturer) en wordt aanbevolen door de grootste autofabrikanten.

Producten gamma:

• 3D Wieluitlijners.

• Remmen- en ophangingstesters.

• Bandenwisselaars en balanceertoestellen.

• AC servicetoestellen.

• Hefbruggen.

Duitsdegelijk, stevig en up-to-date!

Enkele topproducten

Traditie en innovatie.

• Hoge herhaalbaarheid van de meetresultaten. 
Eenvoudige velgslagcompensatie. 
Behoeft geen plaats voor een put- of een 
hefbrug.

• Universele velgklemmen tot 24” - met database 
25.000 modellen - 19” flat-screen monitor - 
stuurwielhouder - remknecht - gesloten en 
mobiel meubel - printer.

• Pneumatische bediening  
van de kolom en de demonteerarm.

• Met “Tecnoroller NG”:  
3de hand hulpapparatuur. 
Met Ergo Control:  
bediening afdrukker op de hendel 
gemonteerd.

• Spanbereik binnen: 11-22”. 
Spanbereik buiten: 12-24”.

• Max. wieldiameter: 1.100 mm.

Tecnoroller NG en Ergo control  
zijn niet afgebeeld!

• Met database, TFT kleurenscherm, printer, 
USB poort, SD kaarthouder, Windows 
software, meertalig en beschermhoes.

• Automatisch of manueel programma 
(recuperatie/recyclage, afscheiding gebruikte 
olie, vacuum, lekdedectie, traceervloeistof, 
nieuwe olie, vulling).

• Evacuatie van niet condenseerbare gassen

• Reinigingsfunctie van de slangen.

• Met identificatie van het type koelmiddel.

Airco automaat voor HFO1234yf
BAC5000yf

3D - wieluitlijning in real-time
Easy 3D

De standaard voor robuustheid en 
stabiliteit - MS650 V6

Kwaliteitsapparatuur
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Wielbalancers met verticale as van 

Rapid 690 B-MC reeks.

Waarom een verticale balanceeras?

Saxon / Schenck: balanceertechniek is “outstanding”!

• Opspannnen: 
het wiel wordt neergelegd - dus handen vrij - makkelijker kan niet! 
geen centreerfouten - licht aandrukken op de centreerconus volstaat.

• Technisch: 
geen invloed van excentrische krachten op de as (verbuiging) 
sleetongevoelig - ongeziene levensduur!

• Reflectievrije 8” grafische TFT display.

• Uniek: gegevens over onbalans en positie via “Polar diagram”.

• Centrale draai- drukknop voor de registratie van de wieldata.

• Extra korte meettijd - ca 1 sec. 
15 Alu programma’s. 
Programma voor het verbergen van gewichten achter spaken. 
Match-Matic programma.

• 690 B-MC A0: manuele ingave van de wieldata. 
690 B-MC A1: met arm voor registratie afstand tot het toestel. 
690 B-MC A2: met 2 armen voor registratie van alle wieldata.

Het “Polar Diagram” visualiseert positie  
en onbalans op overzichtelijke wijze. 

Rapid 690 B-MC met Caddy
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Kart - Wielwassers - Robuust  
en prijscorrect !

Schitterend - gepolijst - efficiënt - ...

Wulkan wielwassers

• Werkprincipe:  
wielen worden gebombardeerd met granulaatkorrels en doelgericht 
aangestraald met koud- of 50°C warmwater.

• Droging: 
drogen met perslucht - houdt de werkvloer droog!

• Veilig: 
een mix van korrels, wasproduct en 4 bar waterdruk zorgt voor een 
krachtige, snelle en schadeloze reiniging.

• Snel: 
slechts 20, 40 of 60 wasseconden + 15 sec droogtijd. 

• Duurzaam en compleet:

 » Uit roestvrijstaal.

 » Met dubbele geluidsdemping.

 » Met pneumatisch wiel-stabilisatiesysteem.

 » Uitgebreid programmeerbaar.

• Mobiel (optie): 
maakt het toestel inzetbaar op meerdere locaties.

• Compleet: 
met granulaatkorrels, Turbo wasproduct en vloermat

• Bewezen resultaat: 
uitgebreide referentielijst beschikbaar

Wulkan

200 135 - 305 560 - 800 60 - 6

300 135 - 305 560 - 800 60 - 6

300H 135 - 305 560 - 800 60 4 6

360P 135 - 360 560 - 800 60 - 6

360HP 135 - 360 560 - 800 60 4 6

4x4HP 135 - 360 560 - 800 60 4 6

500H 240 - 430 740 - 1200 150 4 7

500HP 240 - 490 740 - 1200 150 4 7

mm mm Warm kW Totaal kW

Wulkan 360HP - warm Wulkan 4x4HP - warm Wulkan 500HP - warm
Vrachtwagens - autobussen

Met liftsysteemKleurkeuze: 
egaal rood of blauw 

design rood of blauw
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Diagnose

Automatische bandencontrole en voertuigherkenning.

Veelvoudige informatie en analyse in seconden voor elk type voertuig!  

Voor personenwagens, vrachtwagens, ...
• ATM: bandendrukcontrole.

• PRO: profieldiepte en loopvlakanalyse via Lasertechnologie.

• ID: herkenning nummerplaat/voertuignummer.

• DAT: Ventech datamanagement

Uniek!

Benny Demartelaere 0495/59.79.51
www.ventech.de

Meer info:

Voorbeeld van info op het scherm (vb met een vrachtwagen - trailer).

Bandendruk:  .....................................................................binnen de zwarte blokjes. 
Groene / rode rand: ........................................................bandendruk binnen / buiten tolerantie. 
Rood blokje (4de rij rechts):  ...........................................druk niet geregistreerd wegens ....

Profieldiepte:  ....................................................................getallen boven de blokjes. 
Groene / rode stippellijn:  .............................................diepte conform / buiten norm. 
Gele stippellijn:  ..................................................................profieldiepte nadert wettelijk minimum. 
Rode stippellijn boven schuin blokje rechts:  ........ loopvlak schuin afgesleten. 
Rood blokje (2de rij rechts):  ..........................................verwijst naar een abnormaliteit.

Rechterkolom:  .................................................................benaderend gewicht per as.

Trekker met 4 assen + dieplader met 12 assen.

De druk van 110 banden in geen tijd.

Rood betekent te lage of te hoge druk. 
Drukparameters voertuig per voertuig instelbaar.

Met rood gemerkte  
posities controleren aub.
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Bandenservice hefbruggen

Perslucht

Elektrohydraulisch

• Hefcapaciteit:  .............2,5 T.

• Min./max. hoogte:  ....145-415 mm.

• Bediening:  ....................met voetpedaal vast aan de hefbrug.

• Rubberen blokken:  ..4 st. 

Opties:

• Set van 2 opritten + 2 stopblokken (zie foto).

• Set van 4 opritten - 2 richtingen.

• Set van 4 armen met opnametampons.

• Set van 4 armverlengingen (voor lange voertuigen).

Erco-25S hefbruggen met opritten,stopblokken, zwenkarmen. 

Espace Pneus te Braine l’Alleud.

• Hefcapaciteit:  ......................... 3 T. 
Veiligheden:  ............................ elektrohydraulisch. 
Min. /max. hoogte:  ............... 115-970 mm. 
Spanning:  ................................. 3x400V of 3x230V of 1x230V. 
Bediening:  ................................ met voetpedaal vast aan de hefbrug. 
Rubberen blokken:  .............. 4 st - h. 40mm. 
Lengte slangen/ kabels:  ... 2m. 
Bedieningskast:  ..................... vrijstaand.

• Opties: 
Extra slangen/kabels:  ........ 1, 2 of 3 m. 
Verplaatsbaar:  ........................ met wielenset. 
Set van 2 opritten:  ............... voor extra lage voertuigen.

• Hefcapaciteit:  .................  2,5 T.

• Min/max. hoogte:  .........  115-500 mm.

• Bediening: .........................  met voetpedaal vast aan de hefbrug.

• Rubberen blokken: .......4 st.

Opties:

• Set van 4 armen met opnametampons.

COR-ERCO-25S

COR-ERCO-300P - met onderhoudsvrije torsiebar.

COR-ERCO-25TP
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Bandenservice hefbruggen

Perslucht

Elektrohydraulisch

• Hefcapaciteit:  ..................3  T.

        Min. / max. hoogte:   .....77-470 mm.

        Bediening:   .......................voetset met 5,5 m aansluitslang.

        Max. werkdruk: ...............8 bar.

        Inbegrepen:  .....................4 zwenkarmen en 4 rubberen blokken 
                                                 drukregelaar en manometer.

• Hefcapaciteit:  ................... 3 T

       Solide en veilig:  ................ 2 hefzuigers -  
                                                   individueel beveiligd.

       Min./max. hoogte:  .......... 100-1.000 mm.

       Spanning:  ........................... 3x230/400V (1,5 kW)

       Vrijstaande bediening:  .. met 4 m aansluiting.

       Bescherming:  ................... Interpon coating 
                                                   onder de verflaag.

       Rubberen blokken:  ......... 4 st.

• Opties: 

       Extra slangen/kabels:  ... tot 8 m.

       Verplaatsbaar:  ................... via wielenset.

       Spanning:  ............................ 1x230V.

       Extra bescherming:  ........ warm gegalvaniseerd.       

       Spanning:  ............................ 3x230/400V (1,5 kW).

• Hefcapaciteit:  ...............2,8 T.

       Min. / max. hoogte:  .... 110-930 mm.

       Bediening:   .....................voetset met 5,5 m aansluitslang.

       Max. werkdruk: .............8 bar.

       Inbegrepen:  ...................4 zwenkarmen en 4 rubberen blokken. 
                                               drukregelaar en manometer.

HERK-RS-3T-01  - extra snel!

OMER-MIG30 - Snel - 1 m in slechts 20 sec!

HERK-K700-45 - extra snel -  
met 2-traps opritten!
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Josval persluchtcompressoren 
Sedert 1958 - gewaardeerde partner van de industrie!

Zuigercompressoren

Geluidgedempte zuigercompressoren

Schroefcompressoren

CLASSIC reeks - 2 traps - 4 t/m 10 PK

• Uitgerust met hoogwaardige Josval cilinderkoppen.

• Gietijzeren cilinderkop met grote koelribben - kleppenset uit  
roestvrijstaal - drijfstangen met naaldlagers - gereduceerd toerental 
- .....

• Rendement: 83% van het aanzuigvolume volgens ISO 1217!

• Werkdruk 10 of 15 bar.

• 7,5 & 10 PK beschikbaar met sterdriehoek starthulp.

4uattro reeks  - 2 traps - 3 tot en met 10 PK

• Uitgerust met hoogwaardige Josval Classic cilinderkoppen.

• Gietijzeren cilinderkop met grote koelribben - kleppenset uit  
roestvrijstaal - drijfstangen met naaldlagers - gereduceerd  
toerental - .....

• Geluidsniveau: 65-70 dB(A).

• Werkdruk 10 bar.

• Modellen zonder of met horizontale tank (150 - 270 - 500 l).

• EDS: met persluchtdroger gemonteerd op de tank (5,5 - 7,5 - 10 PK).

Practiko - in fabriek grondig geteste units - aansluiten en starten! 
Het resultaat van 30 jaar ervaring met schroefcompressoren.

• Gereduceerd toerental - geluidsniveau slechts 80-82 dB(A)

• Ruim gamma: 5,5 tot en met 15 PK.

• Werkdruk 10 bar.

• Modellen zonder of met horizontale tank (270 - 500 l).

• EDS: met persluchtdroger gemonteerd op de tank.

• Persluchtdrogers

• Verticale tanks.

• Voor-, na-, en actiefkoolfilters. 

• Mobiele werfcompressoren met Honda benzine- of Lombardini dieselmotor.

• Mobiele zuigercompressoren.

Eveneens van Josval

www.compresoresjosval.com
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Industrie reeks

C-serie - met frequentiesturing.

Standard reeks

C-serie 5,5 t/m 20 PK.

Pro Dry reeks

C-serie - 5,5 t/m 30 PK.

Persluchtcompressoren

Duitsdegelijke schroefcompressoren van

2 cilinders - 1 of 2 traps - 3 t/m 10 PK

• Vanaf 3 Pk - met gietijzeren 
cilinderkoppen.

• Werkdruk 10 bar.

• Tank afhankelijk van het type -  
100 tot en met 500 l.

• 7,5 & 10 PK beschikbaar met  
sterdriehoekstarthulp.

Direct gekoppeld - geluidsarm.

• C...L: compressorblok met motor.

• C...LR: op tank 90-270 l.

• C...LRD: op tank + koeldroger.

• 10 of 13 bar.

Variabel debiet - spaart energie.

Geluidgedempt.

• C...LF: compressorblok met motor.

• C...LFR: op tank 90-270 l.

• C...LFRD: op tank + koeldroger.

• 8, 10 of 13 bar.

Riemaandrijving.

Supergeluidgedempt.

• C...: compressorblok met motor.

• C...D: met koeldroger.

• 8, 10 of 13 bar.

2 cilinders - 1 of 2 traps - 2 t/m 20 PK

• Uitgerust met gietijzeren 
cilinderkoppen en grote koelribben 
- verstevigde drijfstangen - laag 
toerental ≤1000 t/min - ..

• Werkdruk 10 of 13 bar.

• 4V types met 4 cilinders in V opstelling 
(10, 15 en 20 PK).

• Vanaf 7,5 PK beschikbaar met  
sterdriehoekstarthulp.

• Industrie reeks:  
2 jaar garantie op onderdelen!

Geluidgedempte zuigertypes +  
koeldroger

• Geluidgedempt 68 of 69 dB(A).

• Werkdruk 11 of 13 bar.

• 7,5 of 10 PK met sterdriehoekstarthulp.

Foto 5,5 / 7,5 PK model Foto 5,5 / 7,5 PK model
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Persluchtgereedschappen 
en toebehoren

Perslucht- en handgereedschappen -  
catalogus op aanvraag.

10-11-12-13-14-16-17-19-21-22-24

Met lader, batterij, 4 slagdoppen 
en snoeren.

24-27-30-32-33-34-35-36-41-46  
+ toebehoren10-11-12-13-14-16-17-19-21-22-24

Aandraaikoppel: 40-200 Nm

Aandraaikoppel: 140-980 - lengte 1.230 mm Nm

17-19-21 mm

17-19-21-22-23-24-27 mm

11 slagdoppen kort - 1/2”  
- S03A 4111S

Set slagmoersleutel op  
batterij - JEI-0004S

10 slagdoppen - 3/4”  
- S03AD 6120S11 slagdoppen lang - 1/2”  

- S03AD 4111S

Momentsleutel - 1/2” - T06200N

Momentsleutel - 1” - T0981N

3 slagdoppen met nylon  
bescherming - 1/2” - S03AD 4303S

7 slagdoppen met nylon  
bescherming - 1/2” - S03AD 4307S

Slagmoersleutels - lichtgewicht -  
Composite - 1/2 & 3/4” Slagmoersleutels 1’’

Slagmoersleutels JW-....
Vierkant & 

boutcapaciteit
Gewicht 

kg
Koppel 

Nm
JAI-0964 (composite) 1/2” 1,80 930

JAI-1054 1/2” 2,56 920

JAI-6202 1/2” 2,70 516

JAI-0966 (composite) 3/4” 3,10 1730

JAI-0803 (korte as) 1”- 41 mm 8,95 2445

JAI-1138L (lange as 6”) 1”- 36 mm 8,30 2430
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Bandenblazers en rolbanen

Robuust en betrouwbaar !

• Schaal: van 0.1 tot 12 bar. 
Afleesprecisie: 0.01 bar.

• Met slangdraaikoppeling, 
ophanghaak en ijkattest.

• Alarmsignaal bij overdruk en te 
lage batterijspanning.

Robuust en betrouwbaar !

• Programmeerbaar - met overdrukfunctie.

• Automatische start wanneer druk in band aanwezig is.

• Hoge luchtdoorlaat - tot 50% hoger dan traditioneel.

• Met programma voor spoeling en vulling met stikstof.

• D13 type: vult tot 4 banden gelijktijdig.

Schrader Eurodainu met grote schaal

De populairste in zijn soort. 

Analoge schaal van 0.7 tot 12 bar.

Opmerkelijk prijsvoordelig !

• Programmeerbaar - met overdrukfunctie.

• Met programma voor spoeling en vulling 
met stikstof.

• Toevoerdruk max. 15 bar 
werkdruk tot 10 bar.

• 230 V - met muurbevestiging - met 7 m 
slang en pompnippel - ijkattest - max.  
drukafwijking 0,08 bar.

• Opties: 12 V - vloersteun - aansluitstuk voor 
4 banden.

PCL Accura - digitaal

 PCL automatische bandenblazer

PCL Cube - digitaal

Klassieke bandenblazer

Roltafels/ banen gecombineerd met Cube bandenblazers.
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Kwaliteitsapparatuur

In koffer met universele tang +

2 contactplaatjes voor bouten en moeren +

2 stiften voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Looser kan in seconden doen wat anders uren kan duren!

In koffer met universele tang +

2 contactplaatjes voor bouten en moeren +

2 stiften voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Snel losmaken van vastzittende (wiel)bouten, moeren, ophangingsonderdelen, ....  
door inductieverwarming zonder deze te beschadigen.

Opties voor DK: 

• dwarsbalk 1 T - verstelbaar tussen 745/1150 mm.

• zadelbeschermer uit kunststof.

• rubber wielen vanaf DK40Q.

• verhoogstuk 100 mm voor 2,0 T krikken.

• verhoogstuk 125 mm vanaf DK40Q.

Type AC-... Hefcap.
T

Min. hoogte
mm

Max. hoogte
mm Quick Lift Lengte frame 

mm

DK13HLQ 1,3 laag - 80 hoog - 740 x 660

DK20 2,0 laag - 80 500 - 660

DK20Q 2,0 laag - 80 500 x 660

DK20HLQ 2,0 laag - 80 hoog - 740 x 950

DK40Q 4,0 140 600 800

DK50HLQ 5,0 140 hoog - 975 950

DK60 6,0 140 600 800

DK100Q 10 150 585 800

DK120Q 12 150 585 800

Rolkrikken

Rubberen wielen 1 T dwarsbalk Zadelbeschermer
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Toebehoren bandenservice

Kwaliteitsventielen en wielgewichten

Professionele bandenherstellingsmaterialen en toebehoren

Opspannen is vak- en precisiewerk

Centraalopspanning met  
precisie hulpstukken

Universele gatenflens. 
3, 4 of 5 bouten

Voor zware wielen

Voor motowielen

Voor een volledig overzicht: www.banden-metalced.be

TPMS-Elektronische ventielen en toebehoren
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Bartec de TPMS expertsBartec de TPMS experts

TPMS - Controle en programmatie  
van ventielen/druksensoren

Bartec de TPMS experts

Toestel - software - handleiding - OBD II kabel - USB kabel - lader.

Toestel - handboek + CD 
- OBD II kabel - USB kabel 
- lader + Bluetooth® stick - 
maakt software-overdracht 
veilig en makkelijk.

Tech400SDE KIT Tech500SDE KIT

Tech400SDETech400SDETech400SDE

Tech500SDETech500SDETech500SDE

TPMS: uitlezen en programmeren - alles in 1 ! ✔ ✔
Software update via internet ✔ ✔
PC communicatie via Bluetooth®, WLAN of USB ✔
1 jaar gratis software update - snel te downloaden ✔ ✔
 Ingave sensor ID’s naar ECU - overdracht via OBD ✔ ✔

400400400 500500500

Eveneens beschikbaar ! 
Programmeerbare sensoren van :

Schrader EZ-sensor® - Alligator sens.it™ - HUF

1 toestel voor voertuigen uit 
Europa, Azië, ... en Amerika*!
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TPMS - Controle en programmatie  
van ventielen/druksensoren

TPMS PAD - programmeert universele sensoren.

• Geen internetconnectie vereist.

• Aansluiten op PC via USB - geen batterij vereist.

• Dedecteert defecte sensoren door LF activatie.

• Geen ingave VIN (chassis) of onderdeelnummer.

• Herkent de ID referentie van de sensor.

• Ook voor programmatie van Schrader EZ-sensoren™.

DOCKING STATION - draadloos opladen (500SDE).

• Muurset uit stevige kunststof.

• Met haak voor OBD kabel.

Optie: 

• Muurset met uitneembare Bluetooth® printer (rechts).

Sensor-AID® - uitlees- en programmeerunit in koffer.

Voordelen/eigenschappen:

• Snelle programmatie van de Uni-sensor® via selectie van  
voertuigmodel/jaar.

• Snelle dupliceermethode van de OE sensordata naar de Uni-sensor®.

• Updating van het toestel via PC & internet.

• Functies: diagnose - scanning - ID klonen - ID creatie.

• Afhankelijk van de dataoverdracht: ID referentie - batterijstatus - temperatuur.

• Functioneert op 95% van de sensoren op de markt.

Snap-in Sensor - Uni-sensor® - universele Sensor. 

• Compatibel met alle originele drukcontrolesystemen -  
functioneert op dezelfde wijze.

• 1 sensor: spaart opslagkosten en is steeds beschikbaar.

• Batterijen met extra lange bedrijfstijd.

• Compatibel met standaard TPMS diagnose toestellen.

OBD-II interface.

• Maakt verbinding met het OBD systeem van het  
voertuig (optie).

CHARGING PAD - draadloos opladen (500SDE).

• Opladen door het toestel op de PAD plaatsen. 

Universele ventielen/druksensoren van CUB

Clamp-in sensor Snap-in sensor



 

Workshop design =  
consulting, maatwerk + projectbegeleiding en realisatie.
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WORKSHOP
DESIGN
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De praktijk
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3D visualisatie: uitsluitend banden
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Rekken en tussenvloeren

Rekken voor banden. Prijsvoordelig en absoluut stabiel.

Inhaakmagazijnrekken-DIMAX-20

Een tussenvloer verdubbelt uw beschikbare ruimte.

Diepte 
cm

Breedte
cm

Hoogte
cm

Draagkracht
per legbord

Beginelement
Aanbouwelement

30
30

100
100

200
200

180KG
180KG

Beginelement
Aanbouwelement

40
40

100
100

200
200

160KG
160KG

Beginelement
Aanbouwelement

50
50

100
100

200
200

150KG
150KG

Beginelement
Aanbouwelement

60
60

100
100

200
200

130KG
130KG

Beginelement
Aanbouwelement

80
80

100
100

200
200

90KG
90KG

• Opslagcapaciteit: ca 36 personenwagenbanden per element van 
1800 mm breedte met 4 niveau’s.

• Hoogte van de vakken: aanpasbaar via verplaatsbare  
dwarsliggers van het inhaaktype.

• Standaardkleuren: staanders antraciet en lichtgrijs voor de 
liggers (andere kleuren op aanvraag/bestelling).
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Tire Trailer
Tire Lift

Mo-
geli-

jkheid 
2

Mogelijkheid 1 - in 2 stappen.

Mogelijkheid 2

Wielen stapelen en transporteren met de Tire Trailer trolley.  
Deze laat toe dat de vork van een TireLift de bandenstapel 
zonder enige inspanning overneemt.

Wielen direct op een TireLift.

TireLift - manueel. 
Hefhoogte: 5,5 m. 
Hefcapaciteit: 160 kg. 
Hefsysteem: hydraulisch.

TireLift - manueel. 
Hefhoogte: 5,5 m. 
Hefcapaciteit: 160 kg. 
Hefsysteem: hydraulisch.

Camera voor het plaatsen van  
bandenstapels op hoogte (optie).

TireLift - elektrisch. 
Hefhoogte ; 6,5 m. 
Hefcapaciteit: 160 kg. 
Hefsysteem: hydraulisch. 
Verplaatsing: elektrisch.

Transport van wielen in “liggende positie”  
- de logica zelf!

Stabieler, Sneller, 
Makkelijker, ...
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Mogelijkheid 1 - in 2 stappen.

Stabieler, Sneller, 
Makkelijker, ...

Opslag van wielen in “liggende positie”  
- de logica zelf!

Basisstructuur - liggers per 5 cm verstelbaar. 
Tot ca 28 wielen boven mekaar in 7 stapelvakken.

4 wielen vormen een set welke behandelbaar is in 1 actie.

Spaart tijd terwijl een liggende wielenset bij transport stabiel blijft.

Mobiele rekken.

Tot 90% plaatsreductie door op rails verplaatsbare rekken.

Tot 7 stapelvakken - manuele of elektrische verplaatsing.

Combinatie wielen en banden in 1 rek.

Wielen in liggende positie.

Banden in staande positie.

Nieuw!
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Ergomomie en bandenbehandeling

Capaciteit: 200 kg. 
Voor wielen: 14”-20”. 
Type: Y471147

Type: 63001CKWT

Capaciteit: 60 kg. 
Hefbeweging: 1.180 mm. 
Batterijen: 2 st - 12Ah - batterijstatus  
met LED indicatie. 
Voor wielen: 135/80 R13 - 295/25 R22.

Type: TEC-3473

Grijpt banden automatisch!

• De bandengreep opent door de kar tegen de bandenstapel te 
rijden/te drukken en grijpt aldus de bandenstapel. 

• Openen van de bandengreep via de voetstang.

• Vlot manoevreerbaar door grote wielen op kogellagers.

• Met pivoterende wielen voor het moeiteloos en gelijktijdig  
transporteren van 4 wielen of 8 banden (tot 120 kg).

• Met uitsparingen voor het inleggen van wielbouten.

• De trolley’s zijn stapelbaar en dus plaatsbesparend. 

Stabiele wiellifter. Voorkomt rugletsels en werkverlet ! 

• Spindelhefsysteem met robuuste 12 V motor. 

• De massa van de batterijen en de motor, in combinatie met de  
lichtgewicht Alu kolom, resulteert in optimale stabiliteit.

• De unieke handgreepvorm, de ruime wielbasis en de 4 pivoterende 
wielen maken het toestel vlot manoevreerbaar.

Uniek! Lift voor staande wielen, met focus op ergonomie! 

• Hefbeweging: 2950 mm (werkhoogte: 4650 mm). 

• Wielvorken voor 4 wielen met  245 mm breedte.

• Belastbaar tot 220 kg.

• Types:  PushAround: zonder rijaandrijving (duwen).

  MoveAround: met elektrische rijaandrijving.

  TyreAround: speciaal voor wielen.

Bandentransport zonder moeite!

Trolley’s voor het behandelen  
van wielen of banden

Wielbehandeling zonder moeite!

Batterijlift voor goederen 
+ 1 persoon


