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JB Maskinteknik AB
har branschens största
verkstadsorganisation.
Vår affärsidé är att vara helhetsleverantör med kunden i fokus.
Med lång och gedigen verkstadskunskap levererar vi pålitliga helhetslösningar för din
bilverkstad. Hela vägen från projektering till moderna tekniska lösningar och service av
dina maskiner.
Självklart arbetar vi med kända varumärken och samarbetar med ledande tillverkare av tung utrustning. I vårt sortiment hittar du ett komplett produktutbud för den
moderna verkstaden med världskända varumärken som Hunter, AutopStenhoj, BM,
Giuliano, ProMeister och Bosch m.m..

Hunter Quick Check Drive

BÄST

BÄTTR
E

Hunter Quick Check Drive®-system drivs av Hunter’s prisbelönta
WinAlign®-programvara. Med 32 lasrar och 8 kameror skannar det helt obemannade
systemet ett fordons hjul när de kör igenom utan att stanna.
Systemet kan skanna ett nytt fordon var tredje till femte sekund och använder
automatisk fordonsidentifiering för att jämföra resultat mot Hunters kompletta
OEM-specifikationsdatabas, vilket ger totala mätningar av total toe och individuella
camber på några sekunder.
Quick Check Drive® har också en valfri Damage-Cam-funktion som tar 40 eller fler
HD-bilder av varje fordon på båda sidor för att skydda mot falska skaderapporter.
Art.nr. 2123-QCD RÖD PAKET

Men den snabba teknikutvecklingen ställer även höga krav på kunnande – och rätt
produkt för en verksamhet behöver inte vara rätt för en annan. Våra huvudkunder
är däck-, last- samt personbilsverkstäder och bilprovningsorgan alla med olika behov.
Vi har mer än 80 års erfarenhet av fordonsbranschen och vi sätter oss alltid in i just din
verksamhet och ser över just ditt behov. Tillsammans med dig tar vi fram den utrustning som på bästa sätt stödjer din verksamhet och förbättrar din lönsamhet.
Vi har delat upp utrustningen i 3 segment: Bra-Bättre-Bäst för att underlätta val
av produkter:

T

BÄTTRE

BÄST

BRA

Bra: Detta är instegsprodukter, i dagsläget Launch och Giuliano Silverline.
Här är fokuset hög på prisbilden men med en produktkvalitet tillräcklig för
en verkstad där maskinerna används i mindre omfattning.
Dessa produkter marknadsförs endast via våra partner och i webshoppen, de
supporteras inte av JB Maskintekniks säljkår.

BRADetta är produkter i mellansegmentet, i dagsläget produkter i ProMeister och
BÄTTRE Bättre:
Giuliano´s produktlinje.
Här är fokuset lite högre på kvalité men fortskridande till ett konkurrenskraftigt pris.
Produkterna används mer frekvent men ej kontinuerligt..

BÄST

Bäst: Detta är produkter framtagna för de kunder som vill ha högsta kvalité, i dagsläBRA
BÄTTRE
get produkter i Stenhöj och Hunters produktlinje.
Här är fokuset mycket högt på kvalitet. Produkten används frekvent och kontinuerligt.
Vi vet också att en framgångsrik verkstad behöver kontinuerligt underhåll och service
av maskiner. Lyften är verkstadens hjärta och måste alltid vara i god form.
En väl fungerande utrustning och en trygg arbetsmiljö är fundamentet din verksamhet
vilar på. Våra servicebilar är alltid snabbt på plats.

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Oavsett om du har en mindre verkstad eller är en del av en större kedja, så är du
välkommen att kontakta oss för att diskutera bästa lösning för just Ert behov.

2

HELHETSLÖSNINGAR FÖR DIN VERKSTAD

HELHETSLÖSNINGAR FÖR DIN VERKSTAD

3

BÄST

Hunter HawkEye Elite
Med Hunter HawkEye Elite gör du en rekordsnabb kontroll av bilens hjulvinklar, speciellt i
kombination med RX lyften då det går på otroliga 70 sekunder! Genom Hunters prisbelönta
WinAlign mjukvara i kombination med patenterade 3-D måltavlor, förenklas och snabbas mätproceduren upp för optimalt utnyttjande av serviceplatsen.

BÄST

BÄTTR
E

BRA

Hunter PA 200 med kamera

BÄTTR
E

B

Hjulinställning Hunter PA200 kamerapaket, för
snabbare och enklare hantering.
Paketet är baserat på Linux PC och laddat med
Hunters prisbelönta ProAlign programvara, som
är snabb, lättarbetad och effektivt ser till att verkstaden ökar sin omsättning.

Finns även som
OEM GODKÄND!

Med 3-D tekniken minimeras även driftstörningar eftersom inga sladdar eller elektronik finns i direkt anslutning
till bilen.

Fast pelare med manuellt rörlig bom.
Tillbehör:
Fjärrkontroll

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Med tillval som CodeLink, kan du enkelt och snabbt återställa bilens rattvinkelsensor, allt i en sömlös procedur
som en integrerad del av hjulinställningen.
Exempel: Art.nr: 2123-44800031 paket

Art.nr. 2123-92300200KAM PAKET

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Hunter RX 45 lyft

BÄST

BÄTTR
E

Bosch DAS 3000 s20
BRA

RX 45 lyft är en körbanesax speciellt framtagen för hjulinställning. Lyften är utrustad med spärrstege för
högsta säkerhet och har en lyftkapacitet på 4,5 ton.
Lyften levereras som standard med Powerslide system (luftstyrda glid- & vridplattor), pumpstationer
samt hjulstopp.
Exempel: Art.nr: 2123-RX45kis435e paket, inkl belysning, Micro 26 Frihjulslyft och vridplattor

BÄST

BÄTTR
E

BRA

Bosch Fordonsspecifika kalibreringstavlor gör DAS 3000 lämplig
för fordon från de flesta tillverkare. Systemet fungerar i kombination med Bosch Esi[tronic] 2 och en diagnostisktestare.
Denna flexibla lösning ger verkstäder snabb tillgång till
olika diagnostiska procedurer för kalibrering av förarassistanssystem från olika fordonstillverkare.
Paketet ”S20” består av: Universal datorbaserad kalibreringsenhet för ADAS-radar och kamera (kalibreringsenhet/jigg), VW-kalibreringstavla (VW-tavlan är även en radarreflektor), 2 x kameror
för ”köraxelpositionering”, universella upphängningar med
tavlor, distans- mätningshjälp och positioneringsprogramvara.
Art.nr. 2083-0684300109 Bosch DAS 3000 s20

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
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Hunter Revolution
WalkAway

BÄST

BÄTTR
E

Hunter TC37

BRA

BÄTTR
E

Däckomläggare Hunter TC 37 är en däckomläggare för 10–26” hjul. Fastsättning av fälgen sker med
centrumlåsning vilket medför snabb och säker fastsättning och ingen risk att man skadar fälgen.
Montering och demontering sker med hjälp av att
monteringshuvud i plast vilket skyddar fälgen mot
eventuella skador.

Demontering/montering av dagens däck med traditionell utrustning kräver en ständigt förbättrade kunskaper
och färdigheter.
Man kan säga att teknikern blir en maskinoperatör som
inte behöver någon egentlig muskelstyrka för att lägga
om dagens krävande hjul. Fullt automatisk procedur
som eliminerar användarmisstag och gör maskinen mycket lättanvänd.
Hydrauliskt driven vilket innebär att maskinen är
kraftfull samt mycket precis.

Lufttryck: 8-12 bar
Fälgdiameter: 10-26 tum.
Max hjuldiameter: 1168 mm
Elektrisitet: 230 VAC / 15 A

Art.nr. 2123-TC37E

Art.nr. 2123-TCR1XE435 Röd
Art.nr. 2123-TCR1XBLKE435 Svart

Finns även som
OEM GODKÄND!

BÄST

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

BÄST

Hunter TCA-34

BÄST

BÄTTR
E

Hunter TCX52

BRA

Däckomläggare Hunter TCA34 en automatisk däckomläggare för 10–34” hjul. Automatiska monterings& demonteringsverktyg.

BÄTTR
E

BRA

Däckomläggare Hunter TCX52, en halv automatisk monteringsmaskin som klarar personbilshjul och lätta lastvagnshjul mellan 11–25”.

TCA34 har två hastigheter på monteringbordet med bibehållen kraft oberoende varvtal genom motorivertersystemet.

Maskinen kan utrustas med extra clinchpress/hjälparm för
krävande hjul.
Clinchpress/hjälparm: 2123-44800152.

Däckjärn behövs ej, minimerar skador på däck eller fälg.
Levereras inkl. hjullyft.

Max hjuldiameter: 1000 mm
Max hjulbredd: 12,5”
Bredd: 1200 mm
Djup: 1650 mm
Höjd: 1900 mm

Art.nr:
2052-TCA34RÖD PAKET
2052-TCA34SVART PAKET

Art.nr. 2123-44800052

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
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Hunter Road Force® Elite

BÄST

BÄTTR
E

Hunter Road Force® Elite med 5:e generationens
vägkraftmätare. RFE gör en kraftvariationsmätning
och balansering snabbare än en vanlig balansering.

Hunter HD Elite
BRA

BÄST

BÄ

Hunter HD Elite balanseringsmaskin, för tunga fordon är
marknadens främsta diagnostiska balanseringsmaskin. Med
tryckrulle för ovalitetsmätning av hjulet löser du vibrationsproblem från hjulen som ingen vanlig balanseringsmaskin klarar.
Viktförbrukningen kommer att minska med minst 30%
jämfört med traditionella balanseringprogram och
balanseringstiden snabbas upp betydligt eftersom
bara en vikt kommer att behövas i stället för två i
30% av balanseringarna, allt genom Hunters unika
SmartWeight programvara. Hjullyft ingår.

Finns även som
OEM GODKÄND!

Pekskärm med levande 3D grafik som förenklar
arbetet, laser indikering samt ledbelysning som
underlättar placering av klistervikter, integrerad
luftpåfyllare. Hjulet stoppar automatisk vid rätt
viktposition. Skyddshuven öppnar automatisk
efter balansering. Integrerad hjullyft samt 10 st
precision konor ingår. Genom att belasta hjulet
med upp till 600 kgs tryck simuleras ett förhållande som är likvärdig med körning på väg.

Art.nr: 2052-44800009 Hunter HD Elite Paket

Tillval:
Hammerhead Laser: Viktplaceringsindikator, en laserstråle lyser exakt där
clipsvikterna skall placeras.

Maskinen är utrustad med SmartWeight® programvara som väsentligt reducerar balanseringstiden och viktkostnaderna med minst 30%.

Art.nr: 2123-2034951 Hammerhead TDC laser fr
2020

Finns i VAS, MB, BMW godkända utföranden.
Tillbehör: Hammerhead TDC, Laser GSP/RFT
Art.nr. 2123-44800032 PAKET
Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

BÄST

BÄTTR
E

BÄST

Giuliano S557

BRA

Hunter SmartWeight Pro

BÄTTR
E

B

Heavy Duty Däckmaskin för Fälgstorlek
13–27”. Hydraulisk manövrerade rörelser och låsning av hjulet. Dubbelsidigt demonteringsverktyg
(rulle/finger) Allt styrs via enkelt flyttbar kontrollpelare.

SmartWeight Pro är en balanseringsmaskin från Hunter med
ny teknologi gällande hantering och mätning. Tar alla mått beröringsfritt med laser och Sonar.

Hanterar hjul upp till 1600 mm diameter och 780 mm bredd som har
en totalvikt upp till 1500 kg. Centrumlåsning som passar alla centrumhål
från 80–700 mm.

Smidigt format gör den lättplacerad på verkstaden. Menystyrning via ett vred ”Single knob Interface”. Instruktionsvideos på skärmen ”On screen Instructions” samt 3D grafik.
Utrustad med ”Smart weight” som sparar ca 30% av viktkostnaden.

Art.nr. 2168-0702181

Art.nr. 2123-SWP70E PAKET

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
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BÄTTR
E

Giuliano S820 Balanseringsmaskin

BRA

Digital elektronisk hjulbalanserare med
mikroprocesstyrd elektronik och LED display.
Sex balanseringsprogram. Fyra ALU-program.
Dynamisk 2-plansbalansering. Statisk balanserings av ett plan, t ex. MC-hjul. Automatisk
distans- och diametermätning. Indikering för
klistervikter Optimeringsprogram för matchning av däck och fälg.
Automatisk
program.

felsökning-

och

BÄST

Giuliano S226
Däckmonteringsmaskin

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

BÄST

BÄTTR
E

B

Helautomatisk däckmonteringsmaskin för bilar och motorcyklar. Försedd
med reversibelt 12mm tjockt vridbord med steglös hastighet som regleras med pedalen. Tiltbar vertikalarm, tryckluftstyrd dubbelverkande clinchlossare (pressar med samma kraft utåt som inåt). Pneumatiskt system för lyftning/höjning/låsning av monteringshuvud.
Den idealiska maskinen för alla däckverkstäder som arbetar med alla former
av standarddäck. Vid arbete med extrema lågprofildäck och Run-Flat däck
rekommenderas att komplettera med kombinerad hjälp/pressarm HP2.

kalibrerings-

Tryck: 10 bar
Volttal: 230 V
Vikt: 225 kg

Levereras med: Skyddshuv, fälgbreddsmätare, snabbnav och hjulviktstång.
Volttal 230 V. Fälgdimension 10”/30 ”.
Mätvarvtal 100 r/ min. Maximal hjulvikt 75 kg.
Noggrannhet 1 g. Frekvens 50 Hz.

Maximal diameter: 1100 mm
Maximal hjulbredd: 390 mm
Diameter: 10–24

Art.nr. 2168-0202380I

Art.nr. 2168-1902141

Däckomläggare Giuliano S228

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

BÄST

BÄTTR
E

B

Helautomatisk däckmonteringsmaskin för bilar och motorcyklar.

BÄTTR
E

Digital elektronisk 2D balanseringsmaskin med mikroprocessor och justerbar 19” HD
TFT-färgdisplay. Automatisk Start & Stopp, Pedalbroms, Hjulavstånds- och diametermätning med
aktiv sticka. Flera ALU-program, ALU S, OPTIMATCH
(matchning fälg/däck), FES (Split program), OPF
(viktpos kl 6), CLIP system (exakt pos klistervikter),
LASER indikation för viktpos samt LED belysning
av fälgens insida. Automatiska felsökning- och
kalibreringsprogram.
Levereras med: Skyddshuv Fälgbreddsmätare.
Centreringskonor (3st). Snabbnav & Hjulviktstång.

BRA

Extra kraftigt chassi. Försedd med 14mm tjockt vridbord med steglös hastighet som
regleras med pedalen. Tiltbar vertikalarm, tryckluftstyrd dubbelverkande clinchlossare
(pressar med samma kraft utåt som inåt) med justerbar vinkel. Pneumatiskt system för
lyftning/höjning/låsning av monteringshuvud.
Luftpåfyllning via pedal.
Den idealiska maskinen för alla däckverkstäder som arbetar med alla former
av standarddäck. Vid arbete med extrema lågprofildäck och Run-Flat däck
rekommenderas komplettering med separat Hjälp och/eller Pressarm,
kombinerad hjälp- och pressarm samt en extra sats med monteringshuvuden för lågprofildäck.
Fälgdiameter: 10–26”
Max hjuldiameter: 1100 mm
Max hjulbredd: 415 mm

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

BÄST

Giuliano S835

Bredd: 1170 mm
Djup: 1890 mm
Höjd: 2040 mm

Art nr: 2168-0202366I

Den perfekta maskinen för alla däckverkstäder med
krav på snabbhet och precision.
Max fälgdiameter: 30”
Max fälgbredd: 20”
Max hjulvikt: 75 kg
Mätcykel: 4,7 sek (5 3/4 ”x 14”, 15 Kg)

Tillbehör till S226/S228
Art.nr 2168-9219399 Clinchpress HP2
Art.nr 2168-9236373 Luftpåfyllare till s226

Art.nr. 2168-1902785
Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
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BÄST

Promeister Låglyft 3 Ton

BÄTTR
E

AutopStenhöj MagiX 35 LSMG Låglyft

BRA

Elektrohydraulisk servicelyft för däckverkstäder samt lack och rekondverkstäder. Tystgående hjulförsedd manöverenhet som är lätt flyttbar. Akustisk varningssignal vid lyft/sänkning. Backventil skyddar
vid hydraulik problem.
Hjulset för enkel förflyttning av lyften köps separat. Art 2212-V976.
Lyftkapacitet: 3000 kg
Lyfthöjd: 930 mm
Minihöjd: 95 mm
Motoreffekt: 1,1 Kw
Lyft/Sänktid: 30/35 sek
Nätspänning: 400v 3Fas
Art nr: 2212-V263032
Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Lyftkapacitet: 3500 kg
Lyfthöjd: 960 mm
Minimal höjd: 105 mm

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

BÄST

Promeister Däckservicelyft

BÄTTR
E

BRA

BÄST

BÄTTR
E

MagiX 35 LSMG är en
låglyft anpassad för alla
fordon upp till 3,5 ton.
Lyften har galvaniserad
Bottenram, Plattformar
och Påkörsramper som
standard vilket borgar för lång livslängd.
Påkörsramper och
plattformar har även
”Durk-mönster” vilket
ger bättre fäste vid blöta
däck.
Lyften är utrustad med
dubbelt
master-slave
system samt fast förbindelse mellan plattformarna vilket förhindrar ojämn höjning av
körbanorna och oavsiktlig sänkning vid eventuellt läckage i det
hydrauliska systemet. Hjulset för enkel förflyttning av lyften när den
inte används medföljer.
Art.nr. 2382-2590

AutopStenhöj MagiX 35 DS

Lättinstallerad låglyft med 2-stegs påkörningsramper. Drivs endast med tryckluft vilket gör
den lämplig i miljöer där el bör undvikas. Snabb lyfttid vilket gör den också lämplig som däckservicelyft. Använd lyftblock eller köp till Teleskopiska lyftarmar (2212-V936).

BÄST

BÄTTR
E

BRA

MagiX 35 DS med galvad bottenram, är en saxlyft
anpassad för alla fordon upp till 3,5 ton. Lyften är
utrustad med dubbelt master-slave system. Detta
system förhindrar ojämn höjning av körbanorna och
oavsiktlig sänkning vid eventuellt läckage i det hydrauliska systemet.

Lyftkapacitet: 2500 kg
Lyfthöjd: 500 mm
Min höjd: 110 mm

Lyftkapacitet: 3500 kg
Lyfthöjd: 2000 mm
Min höjd: 100 mm
Motoreffekt: 2.2 kW
Lyft/Sänktid: 40/38 s
Nätspänning: 400 V 3fas.

Art.nr. 2212-V02214

Art.nr. 2382-2580

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
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BÄST

Major 2.0 4030-51 WL

BÄTTR
E

Elektrohydraulisk fyrpelarlyft med 4 tons lyftkapacitet och 5100 mm
långa körbanor.
Snabb - endast 24 sek lyfttid upp till full höjd
1860 mm!
Förberedd för hjulinställning med glidplattor
bak och uttag för vridplattor fram.
Levereras komplett med påkörsramper,
hjulstopp, LEDbelysning och expanderbult.
(Frihjulslyft samt matarledningssats beställs
separat)

BRA

AutopStenhoj Maestro 2,32 & 2,35

Nu rekommenderad
för elbilar

Art.nr 2382-950603 PAKET

BÄST

BÄTTR
E

BRA

Fundamentsfri el-mekanisk 2-pelarlyft med asymmetriska
pelare, 3,2 eller 3,5 Ton lyftkapacitet.
Hög lyfthöjd för att passa även långa mekaniker.
Lämplig för alla slags arbeten som kräver fri åtkomst av
underrede och hjul.
Dubbla teleskopiska lyftarmar gör att lyften passar
allt från mycket små bilar till större vans. Beprövad
konstruktion av pelare och lyftstol som minskar påfrestning på spindlar och muttrar. Lyftmuttrar i nylon ger fyra gånger längre livslängd på grund av lägre friktion. Elektronisk likastyrning för säker funktion.
		
Går att beställa med olika armar och
		
konsoler samt belysning och dubbelkommando. Bilden visar CF-08 konsoler. Flertalet modeller är
rekommenderade för El-bilar.
Exempel:

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Produkten på bilden kan
vara extrautrustad.

BÄST

PROMEISTER 4-PELARLYFT 5T

BÄTTR
E

BRA

Elektrohydraulisk 4-pelarlyft förberedd för hjulinställning med en lyftkapacitet på 5 Ton.
Lyften är försedd med inbyggda glidplattor bak, uttag för vridplattor fram (1030x560x50 mm) och inbyggd
saxlyft i körbanan för att enkelt lyfta hjulen från körbanan.
Lyften är försedd med extra rostskyddsprimer innan pulverlack för extra lång livslängd.
Lyftkapacitet: 5 t
Lyfthöjd: 1830 mm
Min höjd: 190 mm
Bredd mellan pelare: 2970 mm

Totalbredd: 3310 mm
Totalhöjd: 2330 mm
Körbanelängd: 4910 mm, 400 V 3 kW

Art.nr. 2212-T430015

AutopStenhöj RT40 PV Bromsprovare

BÄST

BÄTTR
E

Klassledande bromsprovare från AutopStenhöj. Hanterar en spårbredd från
800 mm upp till 2 800 mm (2 200 std).
Stryktåliga 205 mm bromsrullar som är framtagna för att hantera nordiskt
klimat. Finns med enkel analog display eller med PC-koppling och
tillhörande mjukvara.
Lång utrustningslista som kan anpassas efter verksamhetens behov. Möjlighet att testa MC.
Varmförzinkat chassi.
AutopStehhöjs bromsprovare kan
beställas enlig eget önskemål
och konfiguration

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
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2382-98401SPEC Maestro 2.35 CF Special inkl Dubbelk,
LED-bel och Portal

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
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BÄST

Promeister Z-Line Dubbelsaxlyft 3,5 Ton
Dubbelsaxlyft 3,5T lyftkapacitet med hydraulisk synkronisering (Master-Slave) utan mekaniska
spärrar. Galvaniserad bottenram, körbanor och påkörs ramper säkerställer lång livslängd.
Låg min höjd, endast 105 mm möjliggör lyft av låga bilar. Hög lyfthöjd 2000 mm passar även långa
mekaniker.
Lyftplattformarna är justerbara längdmässigt för att även passa bilar med längre hjulbas (påkörsramperna låses och förlänger plattformarna).
Körbanor och påkörningsramper är durkmönstrade för
bättre grepp. Lyften har smörjnipplar i alla leder,
EU-stop, IP 54 klassad.

BÄTTR
E

BÄST
BRA

Promeister Z-Line Lyftbord

BÄTTR
E

BRA

Hydrauliskt lyftbord med lyftkapacitet 1200kg för elbilsbatterier, motorer, växellådor mm.
Lyftplattformen är justerbar 3-dimensionellt via fjärrkontroll och dessutom delbar vilket förenklar isärtagning av kompletta drivlinor när växellåda skiljs från motorn. Två lyfthastigheter ger exakt hantering.
Plattformarna har standardfästen (M10, 100x100mm) för en mängd olika OE adapters som köps separat.
Lyftplattan är även flyttbar i sidled för att enklare kunna positioneras. Integrerad invallning för olje spill
håller verkstaden ren.
Lyfthöjd: 959 mm –2009 mm
Mått: 2400 mm längd
(inkl handtag), 900 mm bredd.

Tillverkad i Tyskland.

Tillverkat i Tyskland.

Art.nr 2212-Z8135DSG

Art.nr: 2212-Z8805 Lyftbord

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Promeister Z-Line
2-pelarlyft 3 Ton

BÄST

BÄTTR
E

Fundamentsfri 2-pelarlyft med asymmetriska pelare, 3 T lyftkapacitet.
Lyfthöjd 2005 mm gör att den passar även långa mekaniker. Lyfttassarn är justerbara med en lägsta höjd på endast 85 mm vilket
möjliggör lyft av låga bilar.
Elektronisk synkronisering, bärmutter i brons, kullagrad stol med
underhållsfria kullager, säkerhetslåsning vid mutterbrott, EUstop, IP 54 klassad.
Vid tecknande av serviceavtal så lämnas 5-års garanti på spindel
och mutter.
Tillverkad i Tyskland.

BRA

Sonic MSS +

BÄST

BÄTTR
E

BRA

Utgångspunkten i MSS+s resa är
vår tro på att kvalitet in = kvalitet
ut.
Proffs kan endast leverera den
maximala produktiva output som
deras arbetsplats tillåter dem.
Med MSS+ kan vi leverera den
högsta kvaliteten i modulära förvaringslösningar för att maximera
arbetsflödet.
Sonic MSS+ beställs enligt eget
önskemål och konfiguration.
Bilden visar art.nr: 2371-20191720

Art.nr 2212-Z230EL

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
Produkten på bilden kan vara extrautrustad.
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Vi erbjuder BM’s kompletta produktportfölj.
Allt från PV-bromsprovare och test-lines eller LV-bromsprovare och kraftplattor till kompletta bromsprovargropar.

BM4010 Bromsprovare

BÄST

BÄTTR
E

BRA

BM65 Bromsprovargrop

BÄST

Komplett bromsprovargrop med lucka.
BM’s bromsprovargrop är helt varmgalvaniserad för bästa livslängd.
Lätt att installera – Självbärande konstruktion som inte kräver ingjutning.
Levereras som färdig modul, komplett med förmonterad bromsprovare
och kraftplattor.
T.ex. BM18200 och BM53000 som visas på bilden
Kan beställas enligt eget önskemål och konfiguration.

BÄTTR
E

NYHE

BRA

T!

BM4010 är en robust rullbromsprovare för PV och Lätt lastvagn med en axel
vikt upp till 3500kg. Provaren kan monteras både ingjuten eller ovan golv.
BM4010 är också förberedd för test-line med stötdämpartest och spårningskontroll. Rullsetet är varmgalvaniserat, och detta tillsammans med displayen
som är gjord i aluminium gör att den kan monteras både utomhus och inomhus.
BM4010 är godkänd av flera internationella myndigheter, som t.ex. RWTÜV Tyskland.
BM’s bromsprovare kan beställas enligt eget önskemål och konfiguration

18
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CP PVSD 10/6-13 270 D 400/50 CE Kompressor

BÄST

Varvtalsstyrd skruvkompressor med direktdrift monterad på en 270 L tank och med en integrerad kyltork.
Konstruerad för kontinuerlig drift och är utrustad med ES 4000 std kontrollpanel. Motorstyrningen i denna skruvkompressor anpassar varvtalet på elmotorn för att matcha luftförbrukningen i tryckluftnätet och resultatet av detta betyder lägre
energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Kontrollpanelen
kan uppgraderas till ES 4000 advanced vilket ger ytterligare funktioner.
CPVSd-modellen har efterkylare för att sänka luftens temperatur
ut från kompressorn. Låg ljudnivå som gör det möjligt att installera direkt i arbetslokalen, vilket spar installationskostnader.

BÄTTR
E

Slagvikter HOFMANN

BRA

Premiumvikternas ”Top of the line” när endast det bästa är gott nog.
Högkvalitativa slagvikter i Zink där inget har sparats på kvalité eller design.

Viktpaket med slagvikter 5-40 gr std och LM - 1 ask av varje
Art.nr. 2052-HOFMANNPAKET2

Hofmann Vikter STD, modell 161

Passar för: Bil och Däckverkstad 4–7 arbetsplatser samt mindre
industri.

Art.Nr.

Benämning

5200-WE516105

05 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 100 st

Tillbehör: 500 L tank, ES 4000 advanced, automatisk dränering,
kompletterande filter och kondensreningsverk.

5200-WE516110

10 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 100 st

5200-WE516115

15 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 100 st

Effekt: 10Hk (7,5 kW)
Anslutningsspänning: 400V/50Hz/3 fas
Tankstorlek: 270 L
Inställbart maxtryck: 5–12,5 bar
Kapacitet: 271–1225 l/min vid 7 bar (FAD)
Vikt: 353 kg

5200-WE516120

20 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 100 st

5200-WE516125

25 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 100 st

5200-WE516130

30 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 100 st

5200-WE516135

35 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 50 st

5200-WE516140

40 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 50 st

5200-WE516145

45 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 50 st

5200-WE516150

50 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 50 st

5200-WE516155

55 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 50 st

5200-WE516160

60 g STD-Vikt Hofmann 161 ZINK, 50 st

Produkten på bilden kan vara extrautrustad.

Art.nr. 2230-4152018555

HOFMANN Klisterviktsställ,
komplett

Hofmann Vikter LM, modell 660
Art.Nr.

Benämning

Viktställ med 2 st hållare för Hofmann rullar med klistervikter, skräphink,
hållare för vikttång etc, avlastningsfack samt 2 st 5 kg rullar Hofmann
klistervikter – Silver och Svart.

5200-WE566005

05 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 100 st

5200-WE566010

10 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 100 st

5200-WE566015

15 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 100 st

Art.nr. 2052-HOFMANNPAKET1

5200-WE566020

20 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 100 st

5200-WE566025

25 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 100 st

5200-WE566030

30 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 100 st

5200-WE566035

35 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 50 st

5200-WE566040

40 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 50 st

5200-WE566045

45 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 50 st

5200-WE566050

50 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 50 st

5200-WE566055

55 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 50 st

5200-WE566060

60 g LM-Vikt Hofmann 660 ZINK, 50 st

20

HELHETSLÖSNINGAR FÖR DIN VERKSTAD

HELHETSLÖSNINGAR FÖR DIN VERKSTAD

21

JB Maskinteknik underhåller och kalibrerar verkstadsutrustning på hela den svenska marknaden

Tre olika servicepaket
- välj efter behov

JB Maskinteknik har branschens största serviceorganisation med tekniker över hela landet. Vår
affärsidé är att utföra installation, underhåll och kalibrering av verkstadsutrustning.

Utrustningsunderhåll är säkerhet och god ekonomi om den
utförs av kvalificerad personal

Vi underhåller och kalibrerar allt från mindre verkstäder till större fordonsanläggningar och bilprovningsorgan. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi erbjuda helhetslösningar och en egen rikstäckande serviceorganisation. Med våra tekniker finns vi alltid nära dig.

JB Maskinteknik installerar och driftsätter din utrustning
När du köper nya maskiner ser våra erfarna tekniker till att de installeras och driftsätts på rätt sätt
och enligt tillverkarens specifikationer. Vi arbetar effektivt och smidigt för att minimera störningar
i din dagliga drift.

JB Maskinteknik kalibrerar din utrustning!
Vare sig det gäller Ackrediterad- eller ISO-kalibrering kan du tryggt lämna det till oss.
Mätinstrument och provutrustning blir alltmer avancerade och måste kalibreras med jämna
mellanrum.
Men en kalibrering innebär enbart en mätning av hur rätt eller fel en utrustning visar – inte att den
trimmas eller justeras för att visa rätt.
Att använda sig av en leverantör innebär givetvis en tids- och kostnadsbesparing.
Vi kalibrerar, justerar och servar din utrustning vid ett och samma tillfälle.

Ackrediterad kalibrering
Utrustning hos bilprovningsorgan och verkstäder som släcker 2:or måste kalibreras
regelbundet. Det är viktigt att all mätutrustning visar rätt för att uppnå ett bra och
tillförlitligt resultat.
Vi är Swedac-ackrediterade sedan 2005 för:
Ljusinställningar, Avgasmätare, Bromsprovare, Opacitetsmätare, Retardationsmätare.

Med stor erfarenhet och djupgående produktkunskap har våra tekniker
de bästa förutsättningarna att utföra service och reparationer till din fulla
tillfredsställelse. Vi är naturligtvis landsomfattande och med vår central
planering är vi alltid nära dig.
Vårt serviceteam har alltid en fullständig överblick över våra installatörer,
vilka uppdrag de har och var de befinner sig. Därför kan vi reagera snabbt om situationen så kräver.

JB Maskinteknik skräddarsyr serviceavtal till dig
Serviceavtal passar alla sorters verkstäder. Då får utrustningen regelbunden service, anpassad till
verksamhetens behov. Vi upptäcker begynnande fel i tid och kan åtgärda dem innan de orsakar driftstopp. Kunder med serviceavtal prioriteras vid felanmälan.

GULD

SERVICE

SERVICE

BRONS
SERVICE

För att kunna erbjuda en helhetslösning har vi en egen kundportal. Som guld- eller silverkund har
du möjlighet att logga in med dina användaruppgifter och ta del av kalibreringsbevis, historik, se
servicestatus, ha koll på när det är dags för nästa kalibrering och mycket mer. Direkt efter avslutad
kalibrering.
Är du ansvarig för flera platser kan du med fördel styra dessa via kundportalen och därmed få en
överblick över hela företaget.

När vi är på besök kan
du få hjälp med:
•
•
•
•
•
•
•
•
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SILVER

Kundportal
Ackred. nr 1898
Kalibrering
ISO/IEC 17025

ISO-kalibrering är en servicetjänst för att hjälpa verkstaden upprätthålla sin kvalitetscertifiering.
Vi går igenom och dokumenterar all utrustning – från momentnycklar till multimetrar.
Det är viktigt att din mätutrustning visar rätt för att uppnå ett bra resultat.
Vi utför kalibreringar av:
Balanseringsmaskiner, hjulinställning, avvägning av körbanelyft, momentnycklar, tryckmanometer,
oljemätare, skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, AC-Stationer samt multimetrar.
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Service och underhåll ska vara lätt. Vi har satt samman tre attraktiva paket så att du kan välja den
lösning som matchar ditt behov.

Spårbar ISO-kalibrering

Ring eller maila oss för service och kalibrering
031-788 30 00, order@jbmaskin.se

kundportal

Lyftar
Däckmaskiner
Hjulinställning
Kompressorer
Avgasmätare
Bromsprovare
Ackrediterad kalibrering
Iso-kalibrering
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Alexander Orre
070-374 41 92
alexander.orre@jbmaskin.se
Norrland
Mats Jansson
031-788 42 26
mats.jansson@jbmaskin.se
Stockholm, Uppland
Jonas Didriksson
031-788 42 31
jonas.didriksson@jbmaskin.se
Mellansverige
Christer Jansson
073-091 55 16
christer.jansson@jbmaskin.se
Östra Götaland
Jonas Prytz
031-788 30 02
jonas.prytz@jbmaskin.se
Skaraborg
Andreas Kristensson
031-788 30 64
andreas.kristensson@jbmaskin.se
Bohuslän, Dalsland
Niclas Kollbratt
031-788 42 27
niclas.kollbratt@jbmaskin.se
Västra Götaland Syd
Zika Petrovic
031-788 42 24
zika.petrovic@jbmaskin.se
Skåne
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www.preqas.se
info@preqas.se
031-788 42 00
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www.jbmaskin.se
info@jbmaskinteknik.se
031-788 30 00
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Vår rikstäckande Sälj- & Serviceorganisation
finns alltid nära dig!

