
STERT I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S

Capaciteit 17.500 – 25.000 kg

ZWARE 4-KOLOMS HEFBRUGGEN

ST 4175 - ST 4250



De Stertil Group biedt haar klanten wereldwijd 

op maat gemaakte, technologisch geavanceerde 

oplossingen voor hun heavy duty hefbehoeften en dock equipment, 

inclusief de best mogelijke service door sterke lokale partners. 

Die superieure oplossingen worden bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd 

door een team gespecialiseerde vakmensen met een unieke expertise. 

Dankzij haar ‘quality people’, haar complete eigen productie en haar 

internationale organisatie is Stertil-Koni de nr. 1 in de wereld 

op het gebied van zwaar segment hefbruggen. 

Superior 
Solutions



Innovatief design voor 
maximale flexibiliteit
Met de 4-koloms hefbruggen ST 4175 en ST 4250 

hebben de specialisten van Stertil-Koni een superi-

eure oplossing ontworpen voor het zware segment 

tot (2x) 25 ton hefvermogen. Naast de krachtige en 

betrouwbare heftechnologie is vooral het innovatieve 

design onderscheidend. Dit design wordt gekenmerkt 

door een aantal unieke eigenschappen: de zeer lage 

oprijhoogte en het volledig ontbreken van dwarsbal-

ken. Daarmee bieden de ST 4175 en de ST 4250 de 

optimale flexibiliteit voor het werken aan zwaardere 

voertuigen. De breedte tussen de rijbanen kan een-

voudig worden aangepast aan de spoorbreedte van 

het te heffen voertuig voor de meest ideale opstelling. 

Het ruimtegebruik in de werkplaats is zo economisch 

mogelijk.

Optimale toegankelijkheid 
voor voertuig én monteur
Dankzij de hefhoogte van 1.900 mm, de instelbare 

rijbaan en het unieke dwarsbalkloze ontwerp heeft  

de monteur probleemloos toegang tot het voertuig en  

een optimale werkruimte waar hij prettig en rechtop  

zal kunnen werken. Hulpmiddelen als een brugkrik,  

assteunen of bijvoorbeeld een versnellingsbakkrik  

kunnen eenvoudig geplaatst en gebruikt worden. 

Stertil-Koni 
ST 4175 
ST 4250



Maximale veiligheid
De Stertil-Koni ST 4175 en de ST 4250 voldoen aan  

de strengste veiligheidseisen ter wereld. Het CE  

(Europa), ALI-ETL (USA) and CSA (Canada) keurmerk 

is standaard.

Flexibel
Door de afwezigheid van dwarsbalken tussen de verstel-

bare rijbanen kan tijdens de installatie de ideale breedte 

ingesteld worden. Hierdoor is er eenvoudig toegang voor 

personeel, en gebruik van een assteun en versnellings-

bakkrik enz. De rijbanen zijn aan weerszijden te verstel-

len. Hierdoor neemt het werkbereik aanzienlijk toe.

Superieure technologie
Het hydraulisch systeem wordt elektronisch bestuurd. 

Dit zorgt voor een soepele hef- en daalbeweging, zelfs 

in geval van een extreem ongelijkmatige lastverdeling 

van het voertuig. Door de afwezigheid van slijtgevoelige 

onderdelen (bijv. staal kabels en schijven) wordt het  

onderhoud teruggebracht tot een minimum. Andere 

innovatieve kenmerken zijn de programmeerbare hef-

hoogte, en onbreekbare LED-verlichting die auto matisch 

aan- en uitschakelt juist boven het vloerniveau en het 

waarschuwingssignaal voor voetbescherming.

Snel heffen
De ST 4175 en ST 4250 hebben een heftijd van 

 ongeveer 54 respectievelijk 77 seconden, waardoor 

deze zware 4-koloms hefbruggen in hun klasse tot  

de snelste ter wereld behoren.



Zeer lage 
oprijhoogte

Gebruikersvriendelijke bediening
Deze zware 4-koloms hefbruggen zijn eenvoudig te 

bedienen. Het bedieningspaneel is uitgerust met laag-

spanning “dodemans” druk-knoppen. De besturing-

systeem heeft een ingebouwd diagnose programma 

welke informatie geeft over de status van het systeem. 

Unieke hefhoogte
Aangezien de hefhoogte 1.900 mm is, kunnen ook 

lange mensen rechtop onder het voertuig werken. 

Op deze manier kunnen problemen/letsel voorkomen 

worden.

Zeer lage oprijhoogte
De brede rijbanen hebben een zeer lage oprijhoogte. 

Dit betekent dat ook lage voertuigen eenvoudig kun-

nen oprijden. De standaard oprijkleppen hebben een 

uniek en doordacht ontwerp en zijn geen belemmering 

tijdens het werk. 

Duurzaamheid
De Stertil-Koni ST 4175 en ST 4250 zijn ontworpen 

voor een lang, probleemloos leven. Ze zijn ontworpen 

en getest voor tenminste 50.000 heffingen bij maxi-

male belasting.

Economisch elektriciteitsverbruik
Microprocessor gestuurd hydraulisch systemen en 

zeer efficiënte elektro-motoren zorgen voor  

uitstekende prestaties en hebben een zeer laag  

energieverbruik.



Rijbanen zijn beschikbaar in lengtes van 6, 8, 9, 10

of 11,5 meter voor maximale flexibiliteit. Hierdoor kan

men een zeer grote verscheidenheid aan voertuigen

heffen.

Tandemopstelling voor gelede voertuigen 
De slimme Stertil oplossing voor extra lange hef-

situaties zoals bij gelede bussen en vrachtwagens 

met oplegger: eenvoudig twee hefbruggen in lijn 

achter elkaar opstellen in een perfect synchroon 

bedienbare tandemconfiguratie.

Levenslange garantie 
Het innovatieve kunststof loopwielen systeem in de 

kolom heeft een levenslange garantie op onderdelen.      

Onafhankelijke beveiliging
Mechanisch: het gepatenteerde, mechanische 

vergrendelingssysteem werkt volledig onafhankelijk 

van het liftsysteem en is altijd actief. De door 

zwaartekracht geactiveerde mechanische 

vergrendeling garandeert de hoogste veiligheid. 

Hydraulisch: elke hefcilinder is uitgerust met een 

olie stroom controle ventiel welke tijdens het gehele 

traject actief zijn. Door standaard gebruik te van 

een geïntegreerde overdruk ventiel is elke hefkolom 

beveiligd tegen overbelasting.



Maximale
veiligheid

Maximale veiligheid:
-  ANSI/ALI-ALCTV gecertificeerd (Verenigde Staten  

van Amerika)

- CSA gecertificeerd (Canada)

- CE gecertificeerd (Europa)

- Laagspanning bedieningskast

- Automatische overbelastingsbeveiliging

- Onafhankelijk mechanisch vergrendelingssysteem

- Microprocessor gestuurd gelijkloopsysteem

-  Automatische stop wanneer de hoogste stand  

wordt bereikt

- Dodemansbediening

- Noodschakelaar op de bedieningskast

- Spatwaterdicht elektrisch systeem (IP65)

Accessoires & Opties:
-  Assteunen van 8 tot 20 ton

-  Brugkrik (voor wielvrij onderhoud, bv. remmen,  

ophanging, banden)

-  Spatwaterdichte LED-verlichtingset IP65

-  Korte oprijkleppen (installatie en inbouw in de vloer)

- Lange vaste oprijkleppen

-  Derde rijbaan (voor het heffen van vorkheftrucks  

met drie wielen)

-  Speciale versies met dwarsbalken waardoor een 

hefvermogen tot 30 ton mogelijk wordt.

- Klant specifieke RAL-kleuren



a member of the Stertil Group
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Stertil B.V.
Postbus 23

9288 ZG Kootstertille
Nederland

Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com

info@stertil.nl
  Stertil-Koni

  @Stertil

 

 

Specificaties ST 4175
Hefvermogen: 17.500 kg

Hefsysteem: hydraulisch

Hefhoogte: 1.900 mm

Heftijd: 54 seconden

Motor: 4 x 2,2 kW 

Gewicht: 3.500 kg (9m) 

 

Specificaties ST 4250
Hefvermogen: 25.000 kg

Hefsysteem: hydraulisch

Hefhoogte: 1.900 mm

Heftijd: 77 seconden

Motor: 4 x 2,2 kW 

Gewicht: 4.550 kg (9m)

Meer informatie?
Voor meer of specifiekere informatie over de  

ST 4175, ST 4250 of een van de andere 

kwaliteitsproducten van Stertil-Koni kunt u altijd 

contact opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

  Model K L A C D F T U X 

 6 m 7460 6190            

 8 m 9460 8190             

 9 m 10460 9190 3865*  3235*  700  600/1200* 230  1900  3620

 10 m 11460 10190              

 11.5 m 12960 11690             

* Flexibele maten afhankelijk van de werkbreedte. 

  Model K L A C D F T U X

 6 m 7780 6200            

 8 m 9780 8200            

 9 m 10780 9200 3950*  3280*  700  1000/1200* 285  1900  3635

 10 m 11780 10200              

 11.5 m 13280 11700        

* Flexibele maten afhankelijk van de werkbreedte. 

Maten in mm. 


