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J&B  
Maskin-
teknik firar 
90 år med 
ny strategi 
och grafisk 
identitet.

J&B Maskinteknik är en rikstäckande servicepart-
ner som erbjuder helhetslösningar för bland annat 
bilprovningen, auktoriserade märkesverkstäder, 
övrig verkstad, tunga fordonssidan och däckfack-
handeln. Nu firar man 90 år i branschen. Med en 
ny strategi och organisation samt en ny grafisk 
identitet och logotyp står bolaget redo för fram-
tiden. Målet är att fortsätta lyfta fordonsindustrin 
och växa tillsammans med kunderna.  

Inspirationen till den nya grafiska profilen går till- 
baka till 1933 och grundandet av företaget BIMA 
som senare kom att bli Preqas och J&B Maskin- 
teknik. De nio färgerna som är del av den grafiska  
profilen återspeglar olika delar av historien. Till 
exempel den röda färgen som kommer från den 
tidigare ägaren OPUS Equipment och den blåa 
färgen från Volvo PV. 

I och med den nya logotypen och grafiska profilen 
fullgör J&B Maskinteknik också fusionen med  
Preqas som inleddes 2020. 

– Våra 90 år i branschen är ett bevis på vår erfaren-
het och kompetens som har gjort oss till en bransch-
ledande samarbetspartner. Den nya grafiska profilen 
och varumärkesplattformen visar stor respekt till 
historian i bolaget och vår ambition är att fortsätta 
lyfta fordonsindustrin tillsammans med våra kunder 
oavsett om fordonen är fossil- eller helt eldrivna. Till-
sammans med vår långa erfarenhet, våra engagera-
de medarbetare och med ett fortsatt stort förtroen-
de från marknaden så kommer ett tydligt varumärke 
att hjälpas oss att förverkliga vår nya strategi, säger 
Håkan Ohlin, vd på J&B Maskinteknik. 

Genom åren har företaget växt och sedan 2010 
finns huvudkontoret tillsammans med ett stort 
lager i Mölndal, strax söder om Göteborg. I Mölndal 
finns även en egen serviceverkstad samt två stora 
showroom med tillhörande utbildningslokaler. Idag 
är J&B Maskinteknik en rikstäckande servicepart-
ner som erbjuder helhetslösningar för bland annat 
bilprovningen, auktoriserade märkesverkstäder, 
övrig verkstad, tunga fordonssidan och däckfack-
handeln. J&B Maskinteknik är också partner till 
Försvarsmakten och hjälper dem med kalibrering, 
reparation och service. 

Man har även fått förnyat förtroende av SWEDAC, 
där man har varit autkoriserad sedan 2005. 

I april 2022 tillträdde Håkan Ohlin som vd för J&B 
Maskinteknik. Målet är att fortsätta växa och fram 
till 2025 ska omsättningen vara på över 200 miljo-
ner, en ökning från dagens cirka 130 miljoner. Sam-
tidigt annonserar man efter flera nya medarbetare.  

– Vi ser positivt på framtiden och målet är att växa 
tillsammans med våra kunder och engagerade med-
arbetare och kollegor i koncernen. Det gör vi genom 
att hjälpa våra kunder bli mer lönsamma genom 
produkter som genererar intäkter, genom att öka 
kvaliteten och skapa fler godkända verkstäder och 
sist men inte minst genom vårt fokus och genuina 
intresse för ökad effektivitet åt våra kunder. Jag är 
otroligt stolt över alla våra kunder, mina kollegor i 
bolaget och hela koncernen, vårt erbjudande och 
den fina historia vi nu fortsätter förädla tillsammans, 
säger Håkan Ohlin, vd på J&B Maskinteknik. 

Ackred. nr 1898
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Håkan Ohlin, VD



Serviceavtal- 
erbjudande

Utrustningsunderhåll är säkerhet och 
god ekonomi om den utförs av kvalifice-
rad personal 

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 centralplanering är vi alltid nära dig.  
 
 
J&B Maskinteknik skräddarsyr  
serviceavtal till dig 

Serviceavtal passar alla sorters verkstäder. 
Då får utrustningen regelbunden service, 
anpassad till verksamhetens behov. Vi upp-
täcker begynnande fel i tid och kan åtgärda 
dem innan de orsakar driftstopp. 
 
 
Kundportal 

För att kunna erbjuda en helhetslösning 
har vi en egen kundportal. Här loggar du 
in och tar del av kalibreringsbevis, historik, 
ser servicestatus, har koll på när det är dags 
för nästa kalibrering och mycket mer. Direkt 
efter avslutad kalibrering.

Teckna ett 3-årigt serviceavtal vid köp 
av produkter från J&B Maskinteknik och 
få första årets service utan kostnad*. 
Scanna QR-koden för att komma direkt 
till kalibreringsformuläret.  
*Baserat på ett besök per år.

Scanna koden och kom direkt 
till vårt kalibreringsformulär.

Teckna ett GBV serviceavtal 
och få 50% rabatt på första 
kalibreringstillfället.

AUTOMÄSSAN-ERBJUDANDE

Ackred. nr 1898
Kalibrering

ISO/IEC 17025

Detta är instegsprodukter med  
en produktkvalitet tillräcklig för  
en verkstad där maskinerna  
används i mindre omfattning.

Detta är produkter i mellan- 
segmentet med fokus på högre 
kvalité men fortskridande till ett 
konkurrenskraftigt pris.

Detta är produkter framtagna  
för de kunder som vill ha högsta 
kvalité. Produkten används  
frekvent och kontinuerligt.

Vi har delat upp utrustningen i 3 segment för att 
underlätta val av produkter:

B R A

B ÄT T R E

B Ä S T



SONIC Modular Storage System (MSS) has 
been a successful part of our product range 
for years. This long-lasting favorite is the 
perfect way to maximize the efficiency and 
organization of your professional workplace.

•  Modular construction
•  Over 34 different modules & elements
•  0,8 mm sheet steel self-supporting system
•  Electrostatic powder coating to protect 

against scratches, wear & corrosion
•  Wood or Stainless Steel top blade
•  Safety drawer blocking system for mobile 

cabinets
•  Key safety lock for each cabinet
•  Compatible with Sonic Foam System
•  10-year warranty

Scanna QR-koden  
för att läsa mer.

NYHETER FRÅN SONIC

Vill du veta mer  
om produkterna  
på detta uppslag?  
Kontakta din JB  
Maskin säljare.

MSS

MSS+

SONIC Modular Storage System (MSS) 
har varit en omtyckt produkt under 
många år och är den perfekta lösningen 
för att organisera och maximera den 
professionella arbetsplatsen. MSS finns i 
mer än 34 olika moduler i kraftig 0,8 mm 
självbärande stålplåt.  
 
Pulverlackad yta för hållbarhet och 
finns med bänkskiva i rostfritt stål 
eller trä. Låssystem på vagnar som 
gör att bara en låda kan öppnas åt 
gången för att minska risken att vag-
nen tippar. Nyckellås till varje skåp.  
 
JB Maskin säljare så hjälper vi dig 
att hitta den förvaringslösning som 
passar just din verksamhet. 10 års 
garanti. 

SONIC Modular Storage Solutions plus 
(MSS+) är “Top of the line” system för att 
organisera den professionella arbets-
platsen för den kräsna användaren som 
endast vill ha det bästa. 

Över 100 olika moduler/produkter som 
skräddarsys till varje användare genom 
”Sonic 3D configurator”. MSS+ är till-
verkat av kraftig 1,4 mm pulverlackerad 
självbärande stålplåt. Varje låda klarar en 
vikt av 230 kg. Alla skåp och lådhurtsar 
har kombinationslås. 10 års garanti. 

Exempelbild

Vi kan hjälpa er att  
skräddarsy din verkstads-
inredning med hjälp av 
bl.a. ett ritverktyg, för 
mer info kontakta din  
JB Maskin säljare.

Exempelbild
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Next verktygsvagnar
SONIC NEXT verktygsvagnar rekom-
menderas för mekaniker som vill ha ett 
komplett grundsortiment av verktyg.  
 
Platsbesparande, bara 83 cm bred och 
53 cm djup.  Förstärkt bänkskiva i rost-
fritt stål. Hållare för sprayburkar samt 
torkpapper på sidan. Kraftiga svirvlande 
hjul med en total lastkapacitet på 900 kg! 
Låga lådor klarar 60 kg verktyg – höga 
lådor klarar 120 kg verktyg. Låssystem 
som gör att bara en låda kan öppnas åt 
gången för att minska risken att vagnen 
tippar. 

Kontakta din JB Maskin säljare så hjälper 
vi dig hitta den vagn som passar just din 
verksamhet. 10 års garanti. 

Scanna QR-koden  
för att läsa mer.

NYHETER FRÅN SONIC

Vill du veta mer  
om produkterna  
på detta uppslag?  
Kontakta din JB  
Maskin säljare.

NEXT S9

NEXT S12

SONIC The Sonic NEXT S9 toolbox is our 
recommended solution for technicians
looking for a basic to intermediate tool-
set. What makes this toolbox our bestsel-
ling and recommended unit is not only 
its size in height, but its advantage of the 
space saving design at only 83cm in wid-
th and 52cm in depth. This combination 
of overall size matched with its storage 
space allows this box to be the #1 choice 
within the range.

•  Reinforced stainless steel worktop with 
integrated side pockets.

•  Spray can holder and paper roll holder
•  4 heavy duty casters with 300kg loa-

ding capacity each.
•  7 shallow drawers and 1 deep drawer.
•  Shallow drawers are equipped with 

60kg telescopic ball bearing slides.

SONIC The Sonic NEXT S12 toolbox is 
one of our bestsellers for technicians
looking for an intermediate to advanced 
toolset. This toolbox is useful for its addi-
tional width in storage, while still allowing 
for a slim design in its depth. At 100cm 
width and only 52cm deep, it’s the right 
balance between design, quality and pri-
ce for utilizing small spaces to store and 
still transport around a workshop.

• Reinforced stainless steel worktop with 
integrated side pockets
• Spray can holder and paper roll holder
• 4 heavy duty casters with 300kg loa-
ding capacity each
• 7 shallow drawers and 1 deep drawer
• Shallow drawers are equipped with 
60kg telescopic ball bearing slides
• Deep drawers are equipped with 120kg 
double slides
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B 0 4 : 0 2

19 990:-

34 990:-

26 990:-

34 990:- 39 990:-

Art.nr: 2371-724977

Art.nr: 2371-749778

249 delar

497 delar

Art.nr: 2371-738477

Art.nr: 2371-757578 Art.nr: 2371-764478

384 delar

575 delar 644 delar

B Ä S T

B Ä S T

•  Deep drawers are equipped with 
120kg double slides.

•  Advanced drawer blocking  
system for anti-tilt protection.

•  Total loading capacity of 900kg.

• Advanced drawer blocking  
system for anti-tilt protection
• Total loading capacity of 900kg



NEXT S7

NEXT S8

NEXT S12XD

SONIC 140 delar.

SONIC 223 delar.

SONIC 723 delar.

57 990:-

17 990:-

12 990:-

Art. nr: 2371-772379

Art. nr: 2371-722376

Art. nr: 2371-714075

B Ä S T

B ÄT T R E

B ÄT T R E

Scanna QR-koden  
för att läsa mer.

Scanna QR-koden  
för att läsa mer.

Scanna QR-koden  
för att läsa mer.

NEXT S13

NEXT S14

NEXT S15

SONIC 540 delar.

SONIC 920 delar.

SONIC 920 delar.

85 990:-

81 990:-

51 990:-

Art. nr: 2371-792082

Art. nr: 2371-792081

Art. nr: 2371-754080

B Ä S T

B Ä S T

B Ä S T

Scanna QR-koden  
för att läsa mer.

Scanna QR-koden  
för att läsa mer.

Scanna QR-koden  
för att läsa mer.
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Kallvattentvätt
KÄRCHER HD 5/15 CX. Kompakt och 
kraftfull enfasttvätt för rengöring på går-
den, verkstaden, av företagets vagnpark 
och maskiner. Utrustad med nya EASY!-
Force och EASY!Lock. Slangvinda med 15 
m högtrycksslang.

• Vattenkapacitet 500 l/tim.
• Arbetstryck 150 bar.

6 490:-
Ord. pris 10 165:-

Art. nr. 2239-15209350

B Ä S T

Helvattentvätt

49 900:- 
Ord. pris 65 912:-

Art. nr. 2239-10719140

B Ä S T

KÄRCHER HDS 12/18. Miljövänlig, 
ekonomisk och kraftfull. Trefas hetvat-
tentvätt med 10 m slang och med det 
unika ECO-läget som sparar förbruk-
ningskostnader och skonar miljön. Utrus-
tad med EASY!Force och EASY!Lock.

• 2 rengöringsmedelstankar.
• Ekonomiskt Eco-läge.

Tillbehör:
15 m högtryckslang
med slangvinda.

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

Skurmaskin

34 999:-
Ord. pris 44 799:-

Art. nr. 2239-15154030

B Ä S T

KÄRCHER BD 43/25 Bp Pack. Arbetshäs-
ten för dom mindre städuppdragen. Allt 
som vi ansett som en teoretisk risk för 
driftstopp är borttagen eller utbytt mot 
en mekanisk lösning. Det krävs vilja för 
att få den här arbetshästen att krångla. 
En perfekt basmaskin med arbetsbredd 
och tankvolym som gör den optimal till de 
flesta mindre städobjekt. Enkel hantering 
och underhåll. 

• Effektiv plankursteknik.
• Batteridriven.
• Korrosionfri maskinkropp.
• Max. ytkapacitet 1720 m2/tim.
• Arbetsbredd, borste 430 mm.
• Arbetsbredd, sug 900 mm.
• Ren-/smutsvattenbehållare 25/25 liter.

Textilvårdsmaskin
KÄRCHER Puzzi 8/1 C. Rengöring ända 
in i fibrerna! Textilvårdsmaskin för privat 
såväl som kommersiellt bruk. För heltäck-
ningsmattor, möbler, klädseln i alla typer 
av fordon. För små till medelstora ytor.

• Spoltryck 1 bar.
• Vattenbehållare 8-7 liter.
• Kapacitet 12 - 18 m2/tim.

4 999:- 
Ord. pris 7360:-

Art. nr. 2239-11002250

B Ä S T
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Läs mer om  
uppkopplad utrustning  
för tunga fordon.

Hjulvinkelinspektion Quick Check Drive®

Mönsterdjupsmätare Quick Tread Edge

Hjulvinkelinspektion Quick Check HD

HUNTER Quick Check Drive®-system 
drivs av Hunter’s prisbelönta WinA-
lign®-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 for-
donsidentifiering för att jämföra resultat 
mot Hunters kompletta OEM-specifika-

HUNTER Ger en noggrann och snabb 
kontroll av däckets mönsterdjup från 
skuldra till skuldra. Med över 280 000 
datapunkter ges en utförlig 3D bild av 
däckets kondition. Konstruktion av rost-
fritt stål samt självrengörande ”air knife”, 
luftsystem som håller kameralinserna 
rena från smuts. Finns för montage både 
på golv och i golv. Versionen som  

HUNTER Quick Check HD drivs av  
Hunter’s prisbelönta WinAlign®- 
programvara. Med 32 lasrar och 8 
kameror skannar det helt obemannade 
systemet en lastbils hjul på samtliga  
axlar när de kör igenom utan att stanna. 
Systemet kan skanna ett nytt fordon var 
femte sekund som ger mätningar av total 

tionsdatabas, 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.

monteras på golv har en minimihöjd på 
87 mm. Versionen som monteras i golv 
är även kompatibel med Hunter Quick 
Check Drive som samtidigt mäter hjul-
vinklarna på fordonet.

toe och individuella camber på några 
sekunder. Quick Check HD har också en 
valfri Damage-Cam-funktion som med 
hjälp av 4 kameror tar 40 eller fler HD- 
bilder av varje fordon på båda sidor för 
att skydda mot falska skaderapporter.

583 790:-
Ord. pris 686 800:- 
Leasing 17 775:-/mån*

373 290:-
Ord. pris 390 500:- 
Leasing 11 388:-/mån*

537 490:-
Ord. pris 632 300:- 
Leasing 16 370:-/mån*

Art. nr: 2123-QCDREDPAKET

Art. nr: 2123-44800908PAKET

Art. nr: 2123-44800801PAKET

TUNGA FORDON

B Ä S T

B Ä S T

B Ä S T

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
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Hjulinställning ProAlign  
PA200 med kamera

172 690:-
Ord. pris 203 200:- 
Leasing 5 311:-/mån*

Art. nr. 2123-92300200KAMPKT

B ÄT T R E

HUNTER 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, lät-
tarbetad och effektivt ser till att verksta-
den ökar sin omsättning. Fast pelare med 
manuellt rörlig bom.

Tillbehör:
Fjärrkontroll. 
2123-44800122
Finns även som 
mobil för samma
pris.

Körbanesax RX45 KIS och RX55 KIS 
HUNTER RX lyft är en körbanesax speci-
ellt framtagen för hjulinställning. Lyften 
är utrustad med spärrstege för högsta 
säkerhet och har en lyftkapacitet på 
4,5–7,2 ton. Lyften levereras som stan-
dard med Power-slide system (luftstyrda 
glid- & vridplattor), pumpstationer samt 
hjulstopp. 

363 890:-
Ord. pris 442 600:- 
Leasing 11 103:-/mån*

312 390:-
Ord. pris 379 200:- 
Leasing 9 540:-/mån*

Art.nr: 2123-RX55KIS435EPKT Art.nr: 2123-RX45KIS435EPKT

Tillbehör:
Belysning.
Frihjulslyft.
Vridplattor.

B Ä S T

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

Hunter HawkEye Elite

Körbanesax Powerbay RX55

HUNTER 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 3D måltavlor, förenklas och 
snabbas mätproceduren upp för optimalt 
utnyttjande av serviceplatsen. 

Med 3D tekniken minimeras även drift-
störningar eftersom inga sladdar eller 
elektronik finns i direkt anslutning till 
bilen. Med tillval som CodeLink, kan du 
enkelt och snabbt återställa bilens ratt-
vinkelsensor, allt i en sömlös procedur 
som en integrerad del av hjulinställning-
en. Finns även som OEM GODKÄND.

HUNTER RX lyft är en körbanesax speci-
ellt framtagen för hjulinställning. Lyften 
är utrustad med spärrstege för högsta 
säkerhet och har en lyftkapacitet på 5,5 
ton. Lyften levereras som standard med 
Power-slide system (luftstyrda glid- & 
vridplattor), pumpstationer samt hjul-
stopp. Finns i flera utföranden.

296 890:-
Ord. pris 349 300:- 
Leasing 9 069:-/mån*

660 790:-
Ord. pris 791 900:- 
Leasing 20 112:-/mån*

Art.nr: 2123-44800031PAKET

Art. nr. 2052-POWERBAYPAKET 

B Ä S T

B Ä S T
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Tillbehör:
Höjdmätningstavlor  
för mont. på skärmkant.
2123-44800040 
 
Kit - MB Inclinometer. 
2123-2035651

Vi två ihop bildar en PowerBay

Med Hunter RX lyft och HawkEye Elite  
skapar vi Hunter PowerBay. Denna  
kombination ger unika egenskaper.
 
Snabb – Rullande kompensering med  
inläsning av hjulvinklar på alla hjul  
samtidigt.

Enkel – Inga sensorkablar i vägen och  
en mycket användarvänlig programvara.

Driftsäker – Ingen elektronik vid hjulen  
som kan orsaka driftstörningar.

Ekonomisk – Låga underhållskostnader  
då all elektronik sitter skyddat i pelaren. 

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2



Däckomläggare TCX645HD

144 390:-
Ord. pris 169 900:- 
Leasing 4 451:-/mån*

Art. nr. 2123-TCX645HD435E

B Ä S T

HUNTER TCX645HD är en Heavy Duty 
däckmaskin för både lastbilsdäck och 
jordbruksdäck. Maskinen hanterar hjul 
mellan 14” – 46” (56” med tillbehör). 
Hydraulisk rörelse av verktyg i sidled. 
Dubbelsidigt demonteringsverktyg 
(rulle/finger). Allt styrs via enkelt flyttbar 
kontrollpelare med kabel (trådlös finns 
som tillbehör). Hanterar hjul upp till 90,5” 
diameter och 42” bredd, och som har en 
totalvikt upp till 1600 kg.
 
• Enkel och snabb kontroll.
• Säker effektiv hantering av tunga hjul.
• Hydraulisk plattform.
• Tvåhastighets rotation samt reversibel.
• Monteringshuvud med disk och krok.
• Enkel matchning av däck mot fälg.

Tillbehör:
Kit för trådlös  
manöverenhet. 
2123-2034531

Däckomläggare Revolution WalkAway
HUNTER Demontering/montering av 
dagens däck med traditionell utrustning 
kräver ständigt förbättrade kunskaper 
och färdigheter. Man kan säga att tek-
nikern blir en maskinoperatör som inte 
behöver någon egentlig muskelstyrka för 
att lägga om dagens krävande hjul. 

Fullt automatisk procedur som elimine-
rar användarmisstag och gör maskinen 
mycket lättanvänd. Hydrauliskt driven 
vilket innebär att maskinen är kraftfull 
samt mycket precis. Finns även som  
OEM GODKÄND.

366 790:-
Ord. pris 431 500:- 
Leasing 11 191:-/mån*

Art. nr.  
2052-TCR1XBLKE435PKT (svart)  
2052-TCR1XE435PKT (röd)  

TUNGA FORDON

B Ä S T

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

Hunter TCX54
HUNTER Däckomläggare TCX54 med 
chockluftare är en halvautomatisk mon-
teringsmaskin som klarar personbilshjul 
och lätta lastvagnshjul mellan 12 – 27”. 
Maskinen har inbyggd chockluftning 
samt bord med två hastigheter och kan 
utrustas med extra clinchpress för krä-
vande lågprofilhjul.

49 390:-
Ord. pris 54 500:- 
Leasing 1 638:-/mån*

Art. nr: 2123-44800054

B Ä S T

B Ä S T

B Ä S T

Tillbehör:
Pressarm TCX54 höger sida 
2123-92112224

Däckomläggare TC39
HUNTER 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. Denna maskin är utrustad med ett monterings-
huvud där man ej behöver däckjärn.

123 890:- 
Ord.pris 150 600:- 
Leasing 3 827:-/mån*

Art. nr:  
2052-TC39PAKET

Tillbehör:
Hjullyft Hunter TC37/39, 
2123-RP6G1000A146 
Clinchpress Hunter 
TC37/39 Svart,  
2123-RP6G1000A147

• Lufttryck: 8 – 12 bar.
• Fälgdiameter: 10 – 26 tum.

• Max hjuldiameter: 1 168 mm.
• Elektrisitet: 230 VAC/15 A.

Däckomläggare TCA34R
HUNTER En halvautomatisk däckomläggare för 
10 – 34” hjul. Automatiska monterings- och demon-
teringsverktyg. TCA34 har två hastigheter på monte-
ringbordet med bibehållen kraft oberoende varvtal 
genom motorivertersystemet. Däckjärn behövs ej, 
minimerar skador på däck eller fälg. Levereras inkl. 
hjullyft.

196 790:- 
Ord. pris 231 500:- 
Leasing 6 043:-/mån*

Art. nr.  
2052-TCA34RPKT  
(Röd)    
2052-TCA34RBLKPKT  
(Svart)

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
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Däckomläggare S228

47 990:-
Ord. pris 56 500:- 
Leasing 1 593:-/mån* 

Art. nr. 2168-0203000I

B ÄT T R E

GIULIANO Helautomatisk däckmonte-
ringsmaskin för bilar och motorcyklar. 
Extra kraftigt chassi. Försedd med 14 mm 
tjockt vridbord med steglös hastighet 
som regleras med pedalen. Tiltbar 
vertikalarm, tryckluftstyrd dubbelverkan-
de clinchlossare (pressar med samma 
kraft utåt som inåt) med justerbar vinkel. 
Pneumatiskt system för lyftning/höjning/
låsning av monteringshuvud. Luftpåfyll-
ning via pedal. 

Den idealiska maskinen för alla däckverk-
städer som arbetar med alla former av 
standarddäck. Vid arbete med extrema 
lågprofildäck och Run-Flat däck rekom-
menderas komplettering med separat 
hjälp- och/eller pressarm, kombinerad 
hjälp- och pressarm samt en extra sats 
med monteringshuvuden för lågprofil-
däck.

Däckomläggare S557 HD 
GIULIANO En Heavy Duty däckmaskin 
för fälgstorlek 13 – 27”. Hydraulisk ma-
növrerade rörelser och låsning av hjulet. 
Dubbelsidigt demonteringsverktyg 
(rulle/finger). Allt styrs via enkelt flyttbar 
kontrollpelare. Hanterar hjul upp till 1600 
mm diameter och 780 mm bredd som 
har en totalvikt upp till 1 500 kg. Cen-
trumlåsning som passar alla centrumhål 
från 80 – 700 mm.

96 790:-
Ord. pris 113 900:- 
Leasing 3 106:-/mån*

Art. nr. 2168-0702181

B ÄT T R E

TUNGA FORDON

Teknisk data:
Fälgdiameter: 10 – 26”.
Max hjuldiameter: 1 100 mm.
Max hjulbredd: 415 mm.
Bred: 1 170 mm. 
Djup: 1 890 mm.
Höjd: 2 040 mm. 

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 2 : 3 0

B 0 2 : 3 0

Däckomläggare SX119 Pro
GIULIANO En högpresterande auto-
matisk däckomläggare som klarar hjul 
mellan 10” – 29”, med dubbel hjälparm. 
Power X med 14 mm monteringsbord 
och 4 cylindrar som ger kraftfull och 
jämn fastspänning av fälgen. En innovativ 
parallellogrammanövrering (PAR-MOVE 
Concept) gör det möjligt att installera 
däckomläggaren nära väggen. Den nya 
designen gör SX119 Pro extremt robust 
och styv, vilket eliminerar svikt och rörel-
ser i maskinen.  
 
Kraftfull clinchpress med 200 mm 
cylinder. Dubbel rotationshastighet 
med fotpedal. Inbyggd pumpstation. 
Extra hjälparm HP119 och förvaringsbox. 
PO-system patenterad, förhindrar att 
clinchpressen fastnar mellan fälgen och 
däck under pressning. Förstärkt chassi, 
fast vertikalt torn med parallellogram-
marm.

70 690:- 
Ord. pris 83 200:- 
Leasing 2 285:-/mån*

Art. nr: 2168-0203009I

B ÄT T R E

B Ä S T

Hjullyft tryckluft
PREQAS Hjulbyte blir allt svårare tack 
vare tyngre hjul. EasyLift gör arbetet be-
tydligt lättare för montören. Ett utmärkt 
hjälpmedel vid lyft av tunga hjul. Arbetar 
med tryckluft som ger en exakt öns-
kad höjdnivå. Notera att bilden är med 
tillbehör.  

Lyftkapacitet 60 kg, max arbetshöjd 
1 400 mm, djup/bredd/höjd utan hållare 
+ balansblock 520×900×1 500 mm, mi-
nimum hjulstorlek 135/80 R13, maximal 
hjulstorlek 295/25 R22, vikt 50 kg. 

26 190:- 
Ord.pris 30 770:- 
Leasing 897:-/mån*

Art. nr: 2052-44597090PAKET

Inkluderar:
Luftpåfyllare. 
Balansblock. 
Slangsats.

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
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259 290:-
Ord. pris 288 100:- 
Leasing 7 929:-/mån* 

Art. nr. 2168-0203173IPAKET

B Ä S T

GIULIANO S118 QX däckomläggare för 
mobil service av personbilsdäck, passar 
i de flesta populära kommersiella små 
skåpbilar. Den riktiga utrymmesbespa-
rande maskinen. PAR MOVE-design, 
med parallellogramrörelse upp och ner 
av manöverarmen, ger avsevärd utrym-
mesbesparing inuti skåpbilen och gör 
det möjligt att förvara S118 QX utan att 
behöva luta maskinen eller vrida den in i 
skåpbilen. 

Patenterat minnessystem, stabil struktur 
och ergonomisk design ger alla funktio-
ner för en riktig professionell, avancerad 
och, tillsammans med balanseringsma-
skin S862, komplett däckservice, i en 
mobil version. Enheten drivs av fyra (4) 
lågspänningsbatterier, inverterenhet och 
kompressor 100 liter, 220 V.

PAKET-ERBJUDANDE

N Y H E T

”Rullande däckverkstad” 
Paketet innehåller:

• Giuliano S118 QX mobil däckservice för  
   montage i lastbil.

• Balanseringsmaskin Giuliano S862 för  
   montage i lastbil. 

• Klisterviktsautomat 2 rullar (sv/si) och  
   ställning – paket.

• Slagvikter 5 – 40 gr std och alu - paket.

• Hofmann monteringspasta 5 kg vit.

• Viktskrapa.

Giuliano S118 QX

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 2 : 3 0

Se film om  
produkten här.

B Ä S T N Y H E T

Balansering/kraftvariationsmätare 
Road Force® Elite
HUNTER 5:e generationens vägkraftmä-
tare. Road Force® Elite gör en kraftvaria-
tionsmätning och balansering snabbare 
än en vanlig balansering. Pekskärm med 
levande 3D grafik som förenklar arbetet, 
laserindikering samt ledbelysning som 
underlättar placering av klister- 
vikter, 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 kg tryck simuleras ett förhållande 
som är likvärdig med körning på väg. 
Maskinen är utrustad med SmartWeight® 
programvara som väsentligt reducerar 
balanseringstiden och viktkostnaderna 

244 590:- 
Ord. pris 277 300:- 
Leasing 7 497:-/mån*

Art. nr: 2123-44800032PAKET

B Ä S T

Balanseringsmaskin  
SmartWeight Elite  
HUNTER Med ny teknologi gällande 
hantering och mätning. Tar alla mått be-
röringsfritt med laser och Sonar. Smidigt 
format gör den lättplacerad på verksta-
den. 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.

Utan Hammerhead: 
Balanseringsmaskin Hunter  
SmartWeight Elite - Paket 
Art.nr. 2052-44800055PAKET

Med Hammerhead: 
Balanseringsmaskin Hunter  
SmartWeight Elite inkl  
Hammerhead - Paket 
Art.nr. 2052-44800056PAKET

141 390:- 
Ord.pris 155 900:- 
Leasing 4 359:-/mån*

Art. nr: 2052-44800055PAKET

Tillbehör:
Hammerhead Laser  
Viktplaceringsindikator,  
en laserstråle lyser exakt 
där clipsvikterna skall 
placeras. 2123-2034951 
Hammerhead TDC laser  
fr. 2020.

med minst 30 %. Finns i VAS, MB, BMW 
godkända utföranden. Inkl. konset och 
hjullyft. Finns även som OEM GODKÄND.

Tillbehör:
Hammerhead TDC laser. 
2123-2034951

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
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Balanseringsmaskin S820 

Balanseringsmaskin S835

GIULIANO LED display, automatisk start/
stopp, pedalbroms, indikering för klister-
vikter. Flera ALUprogram. Max fälgdiame-
ter: 30”. Max fälgbredd: 20”, Max hjulvikt: 
75 kg. Lev. med: skyddshuv, fälgbredds-
mätare, centreringskonor (3 st), snabbnav 
och hjulviktstång.

19” TFT-färgdisplay, automatisk start & 
stopp, pedalbroms, hjulavstånds- och 
diametermätning med aktiv sticka. 
Flera ALU-program, laserindikation för 
viktpos samt LED belysning av fälgens 
insida. Den perfekta maskinen för alla 
däckverkstäder med krav på snabbhet 
och precision. Max fälgdiameter: 30”, 

34 990:-
Ord. pris 41 200:- 
Leasing 1 178:-/mån*

56 990:-
Ord. pris 67 010:- 
Leasing 1 854:-/mån*

Art. nr. 2168-1902141 

Art. nr. 2168-1902785 

B ÄT T R E

B ÄT T R E

Inkluderar: 
Vikter “Hofmannpaket1”.

Inkluderar: 
Vikter “Hofmannpaket1”.

Max fälgbredd: 20”, Max hjulvikt: 75 kg. 
Lev. med: skyddshuv, fälgbreddsmätare, 
centreringskonor (3 st), snabbnav och 
hjulviktstång. 

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 2 : 3 0

B 0 2 : 3 0

TUNGA FORDON

Balanseringsmaskin S861 HD
GIULIANO S861 HD är en portabel 
balanseringsmaskin, för lastbilar och 
bussar. Idealisk för mobila lastbilsdäck-
serviceenheter och skåpbilar.
 
Funktioner:

• Manöverpanelen utrustad med  
   magneter, för att snabbt installeras  
   på olika metallytor.

• Elektrisk strömförsörjning med  
   laddningsbara litiumbatterier eller  
   12 V anslutning.

• Lämplig för utomhusbruk (IP41).

• Manuell mätning av hjuldiameter  
   och avstånd.

• Går att montera på en LV däck- 
   omläggare genom att spänna fast  
   den i klorna.

• Komplett med uppspännings- 
   koner, distans och manuell  
   uppspänningsvinge.

• Idealisk för mobila lastbilsdäck- 
   serviceenheter/skåpbilar.

47 990:-
Ord. pris 56 500:- 
Leasing 1 593:-/mån*

Art. nr. 2168-1902536 

B ÄT T R E

• Hjulet snurras för hand.

• ALU-program.

• FES-funktion.

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 2 : 3 0



Lyftadapters, Tesla Lyftadapters, VW ID4
PROMEISTER 1 sats, 4 stycken. PROMEISTER 1 sats, 4 stycken.

2 990:- 
Ord. pris 3 200:-

18 990:- 
Ord. pris 18 990:-

Art. nr. 2212-Z705731 Art. nr. 2212-Z729640

B ÄT T R E B ÄT T R E

PROMEISTER Fundamentsfri 2-pelarlyft med asymme-
triska pelare, 3 ton lyftkapacitet. Lyfthöjd 2 005 mm gör 
att den passar även långa mekaniker. Lyfttassarna 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, EU-stop, IP 54 klassad. Vid tecknande av 
serviceavtal så lämnas 5-års garanti på spindel och mut-
ter. Tillverkad i Tyskland. 

40 690:- 
Ord. pris 44 000:- 
Leasing 1 360:-/mån*

Art. nr. 2212-Z230EL 

2-pelarlyft Z-Line, 4 ton 2-pelarlyft Z-line, 3 ton 
PROMEISTER Elektronisk synkronisering, asymmetris-
ka pelare, snabbkoppling för luft på pelare, bärmutter 
i brons, kullagrad stol med underhållsfria kullager, sä-
kerhetslåsning vid mutterbrott, EU-stop, IP54 klassad. 
Tillverkad i Tyskland.

73 490:- 
Ord. pris 82 600:- 
Leasing 2 373:-/mån*

Art. nr. 2212-Z240E   

4-pelarlyft T-Line, 5T  
för hjulinställning med sax

128 790:- 
Ord. pris 143 800:- 
Leasing 3 976:-/mån*

Art. nr. 2212-44600060 

B ÄT T R E

PROMEISTER Breda körbanor, passar 
många bilstorlekar, brett mellan pelarna 
för att kunna använda 3D hjulinställning, 
uttag för vridplattor fram, inbyggda långa 
glidplattor bak, EU-stop. Beställningsvara. 
 
Teknisk data: Lyftkapacitet: Lyft 5 000 kg 
(inbyggd sax 3 500 kg). Lyfthöjd: Max 
1 995 mm (inbyggd sax 400 mm). Kör-
banelängd: 5 000 mm (inbyggd sax 
1 385 – 2 000 mm). Körbanebredd: 
665 mm.

2-pelarlyft Maestro 2.35 CF Special
AUTOPSTENHÖJ Fundamentsfri el- 
mekanisk 2-pelarlyft med asymmetriska 
pelare, 3,2 eller 3,5 ton lyftkapacitet. Hög 
lyfthöjd för att passa även långa meka-
niker. 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 påfrest-
ning på spindlar och muttrar. Lyftmuttrar 
i nylon ger fyra gånger längre livslängd 
på grund av lägre friktion. Elektronisk 
likastyrning för säker funktion. Går att be-
ställa med olika armar och konsoler samt 
belysning och dubbelkommando. Bilden 
visar CF-08 konsoler. Flertalet modeller  
är rekommenderade för El-bilar. Finns i 
flera utföranden. 

92 190:- 
Ord. pris 108 500:- 
Leasing 2 962:-/mån*

Art. nr. 2382-98444Spec 

B Ä S T

R E KO M M E N D E R A D 
F Ö R  E LB I L A R

På bild:  
2382-91998428 Stenhöj 2-Pel  
Maestro 2.35 CF-08 NxT SD/DT.

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
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Lyftbord Z-line
PROMEISTER Hydrauliskt lyftbord med 
lyftkapacitet 1 200 kg för elbilsbatterier, 
motorer, växellådor mm. Lyftplattformen 
är justerbar 3-dimensionellt via fjärrkon-
troll och dessutom delbar vilket förenk-
lar isärtagning av kompletta drivlinor 
när växellåda skiljs från motorn. Två 
lyfthastigheter ger exakt hantering. Hela 
lyftenheten är även flyttbar i sidled för att 
enklare kunna positioneras. Integrerad 
invallning för oljespill håller verkstaden 
ren. Tillverkad i Tyskland.

Lyfthöjd: 959  mm – 2 009 mm.
Mått: 2 400 mm längd (inkl. handtag), 
900 mm bredd.

74 590:- 
Ord. pris 87 770:- 
Leasing 2 408:-/mån*

Art. nr. 2212-Z8805

B Ä S T

Lyftbord 1 000 kg

27 590:- 
Ord. pris 32 500:- 
Leasing 941:-/mån*

Art. nr. 2212-44600118 

B ÄT T R E

PROMEISTER Luftdrivet lyftbord med 
lyftkapacitet på 1 000 kg för elbilsbatte-
rier, motorer och växellådor. Lyftplattfor-
men är manuellt justerbar 3-dimensio-
nellt. Lyftplattan är delbar för att enklare 
kunna dela motor och växellåda. Tillver-
kad i Italien. 

• Lyfthöjd: 710 mm – 2 000 mm. 
• Längd: 1 809 mm (inkl. handtag). 
• Lyftplatta: 787 mmx1 360 mm. 
• Lyft/sänktid: 35/20 sek. 
• Luftanslutning: 6 – 8 bar. 
• Luftförbrukning: 120 l/m.
• Vikt: 385 kg.

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

B Ä S T

B Ä S TB ÄT T R E

Saxlyft Magix 35 DS II

Saxlyft 3.5T GalvSaxlyft Z-line 

AUTOPSTENHÖJ MagiX 35 DS II 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: 3500 kg.
• Lyfthöjd: 2000 mm.
• Min höjd: 100 mm.
• Motoreffekt: 2.2 kW.
• Lyft/Sänktid: 40/38 s. 
• Nätspänning: 400 V, 3 fas.

PREQAS Höglyftande saxlyft 3,5 ton. Bottenram, 
påkörsramper och körbanor varmgalvaniserade samt 
körbanor durkmönstrade för bättre grepp, smörj-nipplar 
i alla leder, dubbelt hydraulsystem, EU-stop, IP 54 klas-
sad. Inkl. expanderbult.

PROMEISTER Höglyftande saxlyft 3,5 ton. Bottenram 
och påkörsramper är varmgalvaniserade samt körbanor 
är durkmönstrade för bättre grepp, smörjnipplar i alla 
leder, dubbelt hydraulsystem, EU-stop, IP 54 klassad.

94 290:-
Ord. pris 111 000:- 
Leasing 3 028:-/mån*

80 790:-
Ord. pris 95 100:- 
Leasing 2 603:-/mån*

77 090:-
Ord. pris 89 700:- 
Leasing 2 487:-/mån*

Art. nr: 2382-91992540

Art. nr: 2052-44610002Art. nr: 2212-Z8135

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
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B 0 4 : 0 2B ÄT T R E B ÄT T R E

Superstarkt 2-komponents PUR material. Tål alla typer av 
olja. Längd 1600 mm, bredd 170 mm, höjd 40 mm. Finns 
även andra varianter. Pris för 1 st. 

390:-
Ord. pris 490:-

Art. nr: 5200-LB55

GummirampLyftblock Longpads
Gummiramp som läggs framför och bakom dubbel-
saxlyft för att förenkla lyft av låga och spoiler/kjolför-
sedda bilar. Fasad för ännu enklare uppkörning. Pris 
för 1 st. 
 
• Längd: 1 000 mm 
• Bredd: 500 mm 
• Höjd: 30 mm

590:-
Ord. pris 735:-

Art. nr: 2460-GGD1000H30 

Däckvagn Easy Lift 2.0
AHCON Däckvagn Easy Lift 2.0 är en 
däckvagn med fjäderbelasning som 
anpassar höjden efter belastning (antal 
hjul) vilket gör den mycket ergonomisk 
att använda. Maxvikt 180 kg.

2 790:-
Ord. pris 3 310:-

Art. nr: 2052-44600051

B Ä S T

Skruvkompressor CPM 9D 10
CPM 10 Hk skruvkompressor monterad 
på en 270 L tank och med integrerad 
kyltork. Konstruerad för kontinuerlig drift 
och spar ca 30% energi jämfört med en 
kolv-kompressor. Låg ljudnivå som gör 
det möjligt att installera direkt i arbetslo-
kalen, vilket spar installationskostnader. 
Passar för: bil- och däckverkstad 4 – 7 
arbetsplatser, samt mindre industri.
 
Tekniska data:
Effekt: 10 Hk (7,5 kW).
Anslutningsspänning: 400 V/50 Hz/3 fas.
Elektrisk mjukstart ingår (sk. YD-start).
Tankstorlek: 270 L.
Inställbart maxtryck: 10 bar.
Kapacitet: 1062 l/min vid 8 bar (FAD).
Ljudnivå: 68 dB(A).
Vikt: 225 kg.

55 990:- 
Ord. pris 64 700:- 
Leasing 1 822:-/mån*

Art. nr. 2230-4152054435

B Ä S T

Tillval:
200 L tank, automatisk 
dränering, partikel och 
oljeseparerande filter,  
oljevärmare, efterkylare 
och kondensreningsverk. 

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
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ATF Maskin 
PROMEISTER En helautomatisk spolma-
skin för byte av ATF-olja samt sköljning 
av automatiska växellådor. Levereras inkl. 
standard adapteruppsättning, Adapterkit 
1 – 4 samt databas med inkopplingstips.

44 690:- 
Ord. pris 52 610:- 
Leasing 1 488:-/mån*

Art. nr. 2052-PT52050PAKET

B ÄT T R E

Batteriladdare GYSFLASH  
121.12 CNT, 120

8 390:- 
Ord. pris 9890:-

Art. nr. 2052-44600096 

B ÄT T R E

GYS En ansluten 120 Ampere laddare 
med inverterteknik. Den kommer att bi-
behålla en perfekt stabiliserad spänning 
under diagnosprocessen. GYSFLASH 
121.12 CNT levererar den bästa ladd-
ningscykeln som rekommenderas för 
underhåll av de mest avancerade bilarna 
på marknaden. Dess USB-anslutning gör 
den 100 % anpassning- och uppdate-
ringsbar.

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

Induktionsvärmare GYS 37

19 990:- 
Ord. pris26 040:- 
Leasing 706:-/mån*

Art. nr. 2052-44600007 

B ÄT T R E

GYS POWERDUCTION 37LG ger omedel-
bar och kraftfull värme för lösning eller 
uppvärmning av stål eller aluminium. 
Maskinen är lätt och bärbar och kan 
värma upp metalldelar i flera minuter utan 
avbrott tack vare vattenkylningssystemet. 
Glödgar en M10-mutter på ca 1 sek!  
Effekt 3,7 Kw 230 V enfas.

Induktionsvärmare GYS 39
GYS Induktionsvärmare 39LG ger ome-
delbar och kraftfull värme för lossning el-
ler uppvärmning av stål eller aluminium. 
Maskinen är lätt flyttbar och kan värma 
upp metalldelar i flera minuter utan av-
brott tack vare vattenkylningssystemet.
Värmer upp en M12-mutter på ca 1 
sekund! Effekt 3.700 W, spänning 230 V 
1-fas 16 A, kylvätska 7 liter, vikt 50 kg.

25 990:- 
Ord. pris 31 920:- 
Leasing 890:-/mån*

Art. nr. 2052-44600008

B ÄT T R E

Tillbehör:
Kylmedel 5L 
2052-44600013 
 
Kylmedel 10L 
2052-44600014

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
35

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2



AC-station ASC 6100 G
WAECO Pålitlig basenhet med alla 
viktiga funktioner. Passar bra för verk-
städer som bara utför några få AC-ser-
vicearbeten per månad, eller som en 
extra serviceenhet. Trippelcertifierad 
för R134a, R1234yf och R513A. Fuktfritt 
förvarings- och matningssystem för ny 
olja och UV-tillsats. Perfekt för verkstäder 
som utför upp till ca 30 AC-servicearbe-
ten per år. Anslutningssats säljs separat. 
Trippelmaskin, slang säljs separat.

30 460:-
Leasing 1 034:-/mån*

Art. nr. 2050-9103303104

B Ä S T

AC-station ASC 6300 G 

43 518:- 
Leasing 1 450:-/mån*

Art. nr. 2050-9103303105

B Ä S T

WAECO Det säkra valet för större 
verkstäder. Professionell, helautomatisk 
AC-service. Trippelcertifierad för R134a, 
R1234yf och R513A. Fuktfritt förvarings- 
och matningssystem för ny olja och 
UV-tillsats. Tre separata vågceller för 
UV-tillsatser och oljehantering – perfekt 
för verkstäder som har flera användare, 
Anslutningssats säljs separat. Trippelma-
skin, slang säljs separat.

N Y H E T

N Y H E T

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

AC-station R1234yf

40 390:- 
Ord. pris 47 500:- 
Leasing 1 350:-/mån*

Art. nr. 2052-5301234 

B ÄT T R E

PROMEISTER En helautomatisk AC-servi-
ceenhet för det nya köldmediet R1234yf. 
Den har lättläst grafisk display och tydliga 
instruktioner för teknikern under hela 
arbetsprocessen. Integrerad fordons-
databas med information om fyllnads-
mängder. Inbyggd skrivare dokumenterar 
det utförda arbetet. Automatisk vakuum-
kontroll och påfyllning av spårmedel vid 
läcksökning. Patenterat fuktfritt fyllnads-
system för ny olja och spårmedel.  
 
Maskinen uppfyller kraven enligt SAE 
J 2099 och SAE J 2843. 16 kg intern 
fyllnadscylinder. Kan kompletteras med 
hybrid-spolningssats samt gasanalysator 
för köldmedelsrenhet enligt SAE. Leve-
ranskontroll inkl. kalibreringsprotokoll, 
riskanalys och igångkörning, samt teknisk 
support och 48 timmars inställelsetid av 
tekniker vid problem ingår.

AC-station R134a
PROMEISTER En helautomatisk AC-ser-
viceenhet med lättläst grafisk display 
och tydliga instruktioner för teknikern 
under hela arbetsprocessen. Integrerad 
databas med information om fyllnads-
mängder. Inbyggd skrivare dokumenterar 
det utförda arbetet. Automatisk vakuum-
kontroll och påfyllning av spårmedel vid 
läcksökning. Patenterat fuktfritt fyllnads-
system för ny olja och spårmedel. 

Maskinen uppfyller kraven enligt SAE 
J 2099 och SAE J 2788. 16 kg intern 
fyllnadscylinder. Kan kompletteras med 
hybridspolningssats samt gasanalysator 
för köldmedelsrenhet enligt SAE. Leve-
ranskontroll inkl. kalibreringsprotokoll 
och igångkörning, samt teknisk support 
och 48 timmars inställelsetid av tekniker 
vid problem ingår.

31 390:- 
Ord. pris 37 000:- 
Leasing 1 063:-/mån*

Art. nr. 2052-530030

B ÄT T R E

Tillbehör:
Hybridspolningssats 
2052-44710006 
 
Gasanalysator handburen 
2052-44710012 

Gasanalysator  
fast monterad 
2052-4471001

Tillbehör:
Hybridspolningssats 
2052-44710006 
 
Gasanalysator handburen 
2052-44710012 

Gasanalysator  
fast monterad 
2052-4471001

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
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B 0 4 : 0 2

Se vår AC-katalog  
för mer information.



Kalibreringsrigg ADAS CARS
AUTOCOM ADAS CARS Calibration är 
perfekt för glas- och reparationsverkstä-
der. Den mobila produktlösningen för 
att kalibrera assistanssystem (Advanced 
Driver Assistance Systems) på bilar.  
 
I takt med att tekniska assistanssystem 
(ADAS) som automatisk nödinbromsning 
och körfältshjälp blir allt vanligare, är det 
mer komplicerat att byta vindruta. Det 
krävs att man använder utrustning  
för optisk justering och referenstavlor 
tillsammans med ett diagnosverktyg. 
Som en lösning på detta problem kan 
Autocom erbjuda en mobil produkt- 
lösning som tagits fram särskilt för kali-
brering av assistanssystem på bilar.  
 
Tavlor säljs separat.

52 390:-
Ord. pris 61 700:- 
Leasing 1 709:-/mån*

Art. nr. 2051-900750101

B ÄT T R E

Kalibrering/justeringssystem DAS 3000
BOSCH Fordonsspecifika kalibrerings-
tavlor gör DAS 3000 lämplig för fordon 
från de flesta tillverkare. Systemet funge-
rar i kombination med Bosch Esi[tronic] 2 
och en diagnostisktestare. Denna flexibla 
lösning ger verkstäder snabb tillgång till 
olika diagnostiska procedurer för kali- 
brering av förarassistanssystem från olika 
fordonstillverkare. Paketet ”S20” består 
av: Universal datorbaserad kalibrerings-
enhet för ADAS-radar och kamera (kali-
breringsenhet/jigg), VW-kalibreringstavla  
(VW-tavlan är även en radarreflektor), 
2 x kameror för ”köraxelpositionering”, 
universella hjulklämmor med tavlor, dis-
tans- mätningshjälp och positionerings-
programvara. 
 
Ytterligare tavelkit säljs separat.

100 890:-
Ord. pris 122 395:- 
Leasing 3 128:-/mån*

Art. nr. 2083-0684300109

B Ä S T B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

Läs mer om  
innehållet här.

Läs mer om  
innehållet här.

Bilglaspaket 4, ADAS Bosch

204 090:- 
Ord. pris 226 750:-

Art. nr. 2052-RUTBYTPKT2

B Ä S T

Ett startpaket för verkstaden som vill satsa 
på bilglas och arbeta mer frekvent med 
rutbyten och reparationer och som vill 
den bästa tänkbara utrustningen.

Innehåll:  
• Stenskotts reparationssats (stor)  
  K4200c, 18 delar.
• Utskärningssats vindruta (stor)  
  K4500c-1, 9 delar. 
• Torkararmsavdragare.
• Leveransställ & returställ på hjul.
• Pumpflaska för glasputsmedel.
• Sika Cleaner G+P konc,  
  glasrengörare. 5 liter.
• Monteringsbord, T10169.
• 2x Vindrutelyftare.
• Limspruta 2k, 600 ml. 6 tillbehör.
• Otech-polyurethan-hyvel. Extra blad.
• Dragkniv. Extra blad och tillbehör.
• Bosch DAS 3000 kalibrering/ 
  justerings system. 

Bilglaspaket 3, ADAS Autocom
Ett startpaket för verkstaden som vill  
kunna arbeta med reparationer och  
utbyten av vindrutor på ett proffesionellt 
sätt. Grundpaket som innehåller allt  
som krävs för att börja med bilglas.

Innehåll:  
• Stenskotts reparationssats (medium)  
   K4200e, 17 delar.
• Utskärningssats vindruta (liten)  
   201 008, 7 delar.
• Pumpflaska för glasputsmedel.
• Sika Cleaner G+P konc,  
   glasrengörare. 5 liter.
• Monteringsbord, T10169.
• 2x Vindrutelyftare.
• Limspruta 2k, 600 ml. 6 tillbehör.
• Leveranställ & returställ (fast).
• Otech-polyurethan-hyvel. Extra blad.
• ADAS CARS Kalibreringsrigg.
 
Komplettera Autocom ADAS systemet 
med önskade tavlor.

97 190:- 
Ord. pris 107 900:-

Art. nr. 2052-RUTBYTPKT1

B ÄT T R E

Se vår bilglas-katalog  
för mer information.



DCU 120 Tablet Systemprovare med  
oscilloskop, KTS 590BOSCH DCU 120 tablet PC:n med 11,6-tums display och 

snabb processor är den nya mobila följeslagaren på 
verkstaden. Tablet PC:n är förberedd för framtida verk-
stadsutrustning. System och gränssnitten är baserade 
på gällande teknikstandarder för att erbjuda omfattande 
anslutningsmöjligheter. Den stora kapacitiva HD-pek-
skärmen möjliggör smidig användning av programvaru-
paket.  
 
Tillsammans med KTS Modul 560 eller 590 bildar DCU 
120 således ett modern, komplett diagnossystem för 
alla service- och reparationsarbeten på moderna for-
don. I kombination med KTS Truck kan DCU 120 också 
användas för diagnostik av lätta nyttofordon, lastbilar, 
trailers och bussar.

BOSCH Den robusta nya KTS-modulen KTS 590 är 
baserad på Boschdiagnostik-applikationen ESI [tronic] 
2.0.Det stöder inte bara alla dagens diagnostiska proto-
koll, utan även framtida protokoll baserade på Ethernet 
(Diagnostic over IP). 

24 590:-
Ord. pris 28 950:- 
Leasing 846:-/mån*

36 890:- 
Ord. pris 43 420:- 
Leasing 1 236:-/mån* 

Art. nr. 2083-0684400124 Art. nr. 2083-0684400590

B Ä S T B Ä S T

Industridator DCU 220 Gen 5 

44 490:- 
Ord. pris 52 388:- 
Leasing 1 482:-/mån* 

Art. nr. 2083-0684400244

B Ä S T

BOSCH Windows 10/ESI 2.0 förinstallerad - kan använ-
das som både laptop och tablet. Central kontrollenhet 
till dina Boschtestare. System och prestanda som 
andra bärbara datorer på marknaden. Quad Core-CPU 
nya generation 5 och SSD hårddisk, hög kvalitet och 
hög prestanda, touchskärm, väger endast 2 kg, utbyt-
bart batteri samt inbyggd webkamera.

N Y H E T

Ljusinställare X1 

37 290:- 
Ord. pris 43 900:- 
Leasing 1 252:-/mån* 

Art. nr. 2212-44600121

B Ä S T

TECNOLUX Elektronisk kamerastrålkastare på hjul, 
utrustad med 7” roterande display, inklinometer, laser-
visare och korslaserpekare. Fresnell lins 352x200 mm. 
RS232-port, Ethernet, dubbel USB, wifi och integrerad 
Bluetooth PC inbyggd kamera ombord strålkastare 
testare på hjul utrustad med roterande 7” display, lut-
ningsmätare, laservisare och korslaserpekare. Fresnell 
lins 352x200 mm, RS232-port, Ethernet, två USB-por-
tar, wifi och integrerad Bluetooth.

N Y H E T

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

B 0 4 : 0 2

Batteriladdare BAT 6120

Batteritestare BAT 131

Mätmodul FSA 500 

BOSCH En framtidssäker, professionell 
två-i-ett batteristödlösning för bilverkstä-
der. Fungerar pålitligt som en smart och 
snabb batteriladdare, för blysyra- och 
litiumbatterier, eller som en 120 A konti-
nuerlig strömförsörjning. Med möjlighe-
ten att uppdatera laddningsegenskaper 
via USB förblir din verkstad utrustad för 
det allra senaste inom batteriteknik. BAT 
6120 är perfekt lämpad för arbete på 

BOSCH Enkel att använda och exakta 
testresultat. 1 Handkoncept: navigation 
med 5 knappar, robust hus, lättbegripliga 
menyspråk, resultat på stor LCD-display, 
talrika teststandarder och fordonsmöj-
ligheter. För test av 6 V och 12 V start-
batterier (blysyra och gelbatterier samt 
batterier med fiberteknik/AGM).

BOSCH Den portabla mätmodulen FSA 
500 är din lösning på instegsnivå för ana-
lys av fordonssystem. Den kompakta och 
lätthanterliga designen gör det enkelt för 
tekniker att utföra mer djupgående di-
agnostisering av de viktigaste elektriska 
och elektroniska komponenterna.  
 
Systemets tydliga meny med kortfatta-
de teststeg och instruktioner förbättrar 

12 990:-
Ord. pris 15 290:- 
Leasing 480:-/mån*

9 390:-
Ord. pris 11 085:-

33 390:-
Ord. pris 39 330:- 
Leasing 1 127:-/mån*

Art. nr: 2083-0687000149

Art. nr: 2083-0684400731

Art. nr: 2083-0684010512

B Ä S T

B Ä S T

B Ä S T

N Y H E T

skrivbord, bänk eller golv och är även 
väggmonterbar. Den kommer till och 
med att passa snyggt under en bil  
i ett showroom. Flexibla driftlägen upp-
fyller dagens verkstadskrav och  
den stora 4-färgade bakgrundsbelysta 
LCD-displayen med 4 knappar  
gör den intuitiv att använda. 

den enkla användningen. För erfarna 
användare kan de avancerade funktio-
nerna och systemintegrationen göra att 
en verkstads ESI[tronic] 2.0 Online-pro-
gramvara (säljs separat) utvecklas till ett 
heltäckande system för provning.

*Leasingen gäller i 36 månader och med 10% i restvärde.
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B 0 4 : 0 2



Erbjudanden är exkl. moms och gäller t.o.m. 2023-01-21.  
Kostnad för frakt och montering kan tillkomma. Kan ej  
kombineras med andra erbjudanden. Antal beskriver  
minsta beställningsantal för angivet pris. Reservation  
för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Produkterna i  
denna kampanj kan vara extrautrustade.

Kontakt:
order@jbmaskin.se
Tel: 031 - 788 30 00

jbmaskin.se

J&B MASKINTEKNIK AB
Mässkatalog, Automässan 2023


