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ZET ONRONDHEID  
IN TEGENFASE

Wanneer onrondheid van 
gecombineerde wielen samen 
valt worden vibraties versterkt. 

Maar wanneer onrondheid in 
tegenfase wordt gemonteerd 

worden ze gereduceerd.

VERGELIJKT  
ROTATIES PER KM

Bij een duo met verschil op 
diameter maakt het kleine 
wiel meer rotatie dan het 
grote wiel, waardoor deze 
permanent slipt en sneller  

slijt. Bv: 3 mm diameter 
verschil betekent 6,3 m 

verschil per km.

DETECTEERT ONGELIJKE 
GEWICHTSVERDELING 
Een duo met verschil op 

diameter zorgt voor meer 
belasting op het grootste wiel, 
waardoor meer opwarming en 

kortere levensduur.

+ gratis HAMMERHEAD laserbalk!

HUNTER TRUCK WIELBALANCER HD ELITE
De nieuwe truckwielbalancer van HUNTER.

Optimaliseer tandem gemonteerde assemblages voor een maximaal 
bandenrendement!

	v Uniek balanceerapparaat voor truckwielen met 
automatische meting van hoogteslag van band 
en velg.
	v Volautomatisch; geen velgmaten meer instellen, 

wiel monteren en kap dicht, klaar.
	v Meet velgslag dankzij uiterst precieze 

laserscanning.
	v Meet bandvervorming door HUNTER 

gepatenteerde drukrol.
	v Optimaliseert positie van de band ten opzichte 

van de velg en voorkomt trillingen ten gevolge 
van onrondheid.
	v HUNTER SmartWeight® programma bespaart 

lood en tijd.
	v Automatische CenteringCheck® zorgt steeds 

voor een perfecte centering.

Voorbeeldfoto: HUNTER HD ELITE met HammerHead®.
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CATTINI HYDROPNEUMATISCHE KRIKKEN
De specialist voor de zwaargewichten, nu met verhoogde tonnages.

YAK 312

De YAK 312 heeft 
een hoogte van 
slechts 120 mm. 
Hiermee hoort ze 
bij de allerlaagste 
hydropneumatische 
krikken op de markt. 
Deze 4-traps krik heeft 
een hefcapaciteit tot 
60 ton.

YAK 215 / 215 P

De YAK 215 en de 
draagbare versie  
YAK 215 P zijn de 
krikken bij uitstek 
voor pechverhelping 
“on the road”. 
Een 2-traps krik 
40 / 20 ton met 
slechts 150 mm 
minimumhoogte. 

€ 1.199 € 1.799

€ 1.960VANAF

	v Eenvoudige simplex (enkele) wand of extra 
veilige duplex (dubbele) wand voor een hoger 
veiligheidsniveau bij het blazen van grote wielen.
	v De gepatenteerde DUPLEX-wand is opgebouwd 

uit dubbelwandig STRETCH-gaaswerk en biedt 
dus een dubbele bescherming bij het exploderen 
van een band.
	v Tegelijk is de bijzonderheid aan dit DUPLEX-

systeem dat het de drukgolf twee maal breekt en 
de richting omkeert terug inwaarts de kooi.
	v Deze bandenkooi kan op maat samengesteld 

worden volgens uw specifieke behoeften, met 
onder meer het heel handige wiel-eject-systeem 
met pedaal.

AHCON VEILIGHEIDSBLAASKOOIEN
Van vrachtwagen en bus wielen tot en met agri en grotere wielen.
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SAMOA MOBIELE UNIT & OPROLLERS

504250
REF. € 345

378120
REF. € 999

504150
REF. € 325

MONDOLFO FERRO BANDENDEMONTEERDER TBE 155
Ideaal voor bus en truck, maar ook grote wielen tot diameter 56”.

	v De TBE 155 is een bandenmachine voor 
wielen van 14’’ tot 56’’ en is de ideale 
machine voor wie voornamelijk truck of bus 
wielen doet, maar ook af en toe grote wielen 
moet monteren.

	● Met handige swingarm bediening.
	● Met automatische motoruitschakeling 

voor energiebesparing.
	● Robust en een hefvermogen  

van 1000 kg.
	v De typische MONDOLFO machine voor 

transporteurs is meestal de TB 128,  
(voor wielen tot 26’’).

Profiteer van deze uitzonderlijke promo op  
de TBE 155 en bestel nu een grote machine 

voor de prijs van een kleine!

	v Mobiele unit met haspel (10m) voor 
olie / koelvloeistof.

	v Oprollers voor lucht / water, 
olie en koelvloeistof.
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ROBINAIR COOLTECH AC 695 PRO
	v Volautomatisch, voor R134a koelmiddel, zonder 

handbediende kranen.
	v HYBRID PROOF, totaal gescheiden olie-injectiesysteem 

PAG / POE en reinigingscyclus.
	v Automatische recuperatie, recyclage en vulling van olie  

en koelmiddel zonder tussenkomst van de gebruiker.
	v Automatische toevoeging van UV lekdetectiemiddel.

€ 3.495   AC 695 PRO 
PROMO

€ 4.278

-18%

ROBINAIR COOLTECH AC 1234/5i
	v 99 % recovering dankzij ROBINAIR patented DEEP 

RECOVERING systeem.
	v HYBRID PROOF, totaal gescheiden olie-injectiesysteem 

PAG / POE en reinigingscyclus.
	v Dubbel olie-injectiesysteem voor PAG en POE olie.
	v Krachtige vacuümpomp: 170 l/min.

€ 3.950   AC 1234/5i 
PROMO

€ 4.495

ROBINAIR 3I-SERIES
De gloednieuwe 1234-3i en 1x34/3i modellen voor zowel R134a  
als 1234yf vervolledigen het nieuwe ROBINAIR gamma.

	v Automatische recuperatie, vacuüm en vulcyclus.
	v Geschikt voor hybride voertuigen en voorzien van een 

gescheiden PAG en POE olie-injectie.
	v Optionele WiFi kit met ROBINAIR app voor een 

permanente opvolging en status van de processen.

€ 2.850 NEW!

Reeds een ROBINAIR vanaf
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Bij aankoop van een set van 4 mobiele hefkolommen 
één assteun HS08LRFVSV t.w.v. € 680,00 GRATIS!

OMER SCHAARHEFBRUGGEN KAR
Schaarhefbrug voor zware voertuigen.

Vrachtwagenhefbruggen met een hefcapaciteit van 8.000 kg tot 35.000 kg.

	v Rechte hef- en daalbeweging!
	v Absoluut vrije toegang van alle zijden.
	v Elektrohydraulische werking met een mechanische veiligheid per zuiger.
	v Met halve scharen en toch tot een hefhoogte van meer dan 2.000 mm!
	v Zonder grondraam en zonder torsiebaar tussen de rijbanen: MAXIMALE VLOERVRIJHEID!
	v Ideaal voor zijdelingse passage met gereedschapskar, versnellingsbakkrik en andere!
	v Afnemen van een wiel met een wielheffer lukt zonder enig probleem!
	v Zonder dwarsverbindingen tussen de rijbanen.
	v Zeer ruime arbeidsvrijheid voor een optimaal gebruik.
	v Ook mogelijk in een duo-opstelling met een gesynchroniseerde werking of elk 

afzonderlijk.

+ gratis VERLICHTING!

FINKBEINER MOBIELE HEFKOLOMMEN EHB 907-908
Toepassing voor vrachtwagens, bussen, bestelwagens,  
heftrucks, trams, treinen, ...

	v Geen permanente 3-fasige voeding nodig.
	v De volledige set kolommen kan met één 

eenvoudige monofasige stekker geladen worden.
	v Geen verbindingskabels, geen struikelgevaar, 

snellere opstelling voor gebruik.
	v Draadloze communicatie via radiosignalen; een 

jarenlange bewezen communicatietechnologie.
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JOSAM I-TRACK II FIXED CLASSIC/16520
Truckwielen uitlijnen zoals het hoort, geavanceerd en toch 
eenvoudig.

	v Verkeerde afstelling resulteert in hoge 
brandstofkosten en forse bandenslijtage.
	v De JOSAM I-TRACK II meet 6 × 2-truckwielen  

in minder dan 5 minuten!
	v De snelheid en het ontwerp zullen uw  

workflow stroomlijnen en uw productiviteit  
en winstgevendheid aanzienlijk verhogen.
	v Vraag naar onze rentabiliteitsstudie!

Of beschikt u reeds over het JOSAM AM 
lasersysteem? Contacteer ons om in een kleine 
stap naar de veel snellere PC-gebaseerde  
JOSAM CAM ALIGNER over te schakelen.

MAHA REMMENTESTBANK VOOR TRUCKS  
EN BESTELWAGENS
Dé referentie op de Belgische Technische Controle en in de truck- en 
trailerwerkplaatsen.

	v 100 % garantie op een goedgekeurd voertuig 
op de Technische Inspectie dankzij de 
superkrachtige en flexibele software.
	v Het is mogelijk om met een basisbank te 

starten en deze later verder uit te breiden, of 
zelfs een bestaande MAHA remmentestbank 
om te bouwen, tot deze nieuwste uitvoering.
	v Betrouwbare en robuuste constructie die u  

een bedrijfszekerheid geeft voor jaren.
	v Met de gehomologeerde MAHA  

remmentestbank kunt u ook deelnemen aan 
het nieuwe project “keuring op verplaatsing”!

€ 463,91 * Bespaar van 2 % tot 10 % brandstof 
door een juist afgestelde uitlijning. Dit 
betekent al snel een besparing van ± € 

2.500 per trekker-trailer per jaar.

€ 328,29 *

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie bij u ter plaatse!

VANAF
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TEXA AIR2 SAN
Voor het desinfecteren van het voertuig bij het dagelijks onderhoud, 
eveneens geschikt voor kleine werkruimtes.

Veel goedkoper en 
efficiënter dan handmatig 

reinigen. 
Wetenschappelijk bewezen 
ozonproces geschikt voor  
de auto-industrie. 

Volledig geautomatiseerd 
proces, uiterst professioneel 

en veilig.
Sterke geurvermindering  
in de passagiersruimte en 
airco-installatie. 

Geen gebruik van producten 
en plastic folies. Rapporteer per e-mail aan uw klant 

via de IOS / Android-applicatie.

€ 740
Optie stroomadapter t.w.v. € 39,00 GRATIS!

DEZE SPECIALE PRIJZEN ZIJN GELDIG T.E.M. 31/07/2021!
*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

Deze prijzen zijn exclusief 21 % BTW, verzendkosten gratis vanaf € 1.000.
Profiteer nu van de verhoogde investeringsaftrek! 

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de technisch afgevaardigde van uw 
streek of via mail: info@tae.be

West-Vlaanderen - Jeffrey De Bruyne: +32 495 56 23 93

Oost-Vlaanderen - Sven Cool: +32 488 96 11 15

Antwerpen - Michel Nafzger: +32 499 56 03 89

Limburg - Djoere Nulens: +32 484 48 90 40

Vlaams-Brabant - Michaël Lisons: +32 488 95 89 28

Brabant-Wallon, Hainaut, Namur et Bruxelles  
Pascal Dos Santos Ramos: +32 495 27 79 20

Liège, Namur, Luxembourg et Grand-Duché de Luxembourg  
Michel Schoefs: +32 493 51 37 92


