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PROMO WINTER

MAHLE TechPRO® DIGITAL ADAS
Revolutionaire nieuwe technologie voor het kalibreren van 
ADAS-systemen.

MAHLE FluidPRO® ATX 180
Volautomatisch toestel voor het spoelen en servicen van 
automatische versnellingsbakken.

Het aantal voertuigen met een automatische versnellingsbak 
is, in de afgelopen jaren, sterk gestegen. Meer en meer 
voertuigfabrikanten bevelen, gemiddeld na elke 60.000 km, 
een onderhoudsbeurt aan:

	v Om de levensduur van de automatische versnellingsbakken 
te verlengen.
	v Om goede voertuigprestaties te behouden.
	v Om storingen door slijtage en vervuilde ATF te voorkomen.

Met de FluidPRO® ATX 180 van MAHLE WORDT DIT ONDERHOUD KINDERSPEL!

Met MAHLE wordt het kalibreren van ADAS-systemen voor iedereen toegankelijk. 
KORTWEG HET SNELSTE SYSTEEM OP DE MARKT!

Vraag voor deze 2 producten vrijblijvend een demonstratie aan!

MAHLE werkt met een digitale 
projectie waardoor de talrijke 

panelen overbodig worden.

Super snel, dankzij 
softwarematige 
positionering van de 
ijkstand.

Betrouwbare kalibratie van  
alle rijhulpsystemen zoals  

lane control, automatische  
cruise control, ...  

in slechts 5 minuten!

Eenvoudiger en 
makkelijker in gebruik, 
het systeem begeleidt u 
door alle stappen van  
de kalibratieprocedure.

VERSTERK UW SERVICE DANKZIJ DEZE 2 UNIEKE OPLOSSINGEN!

€ 301,97 *

*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

€ 4.275

NEW!

NEW!
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MODULARTEST TESTSTRAAT COMBO MCP 414-PC
Remmentestbank gecombineerd met een schokdempertestbank  
volgens de methode die gebruikt wordt op de Belgische Autokeuring.

	v Automatisch meetprogramma. 
	v Remmentestbank met standaard pseudo 

4-wielmeting. 
	v Schokdempertestbank voor het meten van: 

 • EUSAMA.
 • Minimale faseverschuiving (cf. Autokeuring).
 • Dempingsratio.
 • Bandenstijfheid.
 • Gewicht.
	v Weergave van de meetwaarden in kleuren instelbaar 

volgens de wettelijke afkeurgrenzen.
	v Warm gegalvaniseerd frame.

MAHA REMMENTESTBANK IW2 MBT 2100
Robuust en duurzaam ontwerp, rollenstel exact zoals op de 
Belgische Automobielinspectie!

	v Rollenbekleding naar keuze, gelast of kunststof.
	v Standaard geschikt om voertuigen tot 4 ton aslast 

te testen, versie tot 5 ton aslast en spoorbreedte tot 
2.800 mm optioneel beschikbaar.
	v Aflezing van de remkracht tot 8 kN via 2 wijzerplaten 

en een optische verschilaanduiding.
	v Automatische start-up monitoring om 

bandenschade te voorkomen.

€ 7.750
+ gratis set afdekplaten!

€ 292,95 *

€ 145,70 *

+ gratis set afdekplaten!
*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden,  
éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

+ gratis set afdekplaten!
*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden,  
éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.
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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 *

*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden,  
éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

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 *

*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie bij u ter plaatse!

VANAF
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NEW!

AHCON HANDIGE BESCHERM- EN ANTISLIPMATJES

€ 43 PER STUK

€ 9920 STUKS

€ 260PER STUK

of € 37,00 / stuk vanaf 6 stuks.
Informeer naar onze volumeprijzen!

of € 94,00 / 20 stuks vanaf 100 stuks.
Informeer naar onze volumeprijzen!

Verhoogde wieltrolley, vermijd het  
zware tillen en ontlast knieën en rug.

Een briljante functie!

STANDAARD

AHCON WHEEL TROLLEYS

EASY LIFT

AHCON BANDENREKKEN
Zeer eenvoudige installatie en absoluut stabiel!

Bandenrekken in 3 of 4 hoogteniveaus,  
uitbreidbaar naar wens.

	v Eenvoudige montage, zonder bouten  
of schroeven.

€ 325
Starterspakket 60 banden in 3 niveaus.  
+ 1 gratis AHCON standaard wieltrolley.
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AHCON HYGIËNE STATION CLEAN POINT
Gebruiksvriendelijk HANDS FREE mobiel hygiënestation 
voor het reinigen en desinfecteren van handen.

	v Mobiele uitvoering in inox, op elke plaats inzetbaar.
	v Automatische, via sensor gestuurde, waterkraan.
	v Geen stromend water nodig, werkt met een bak voor 

proper water en een bak voor afvalwater.
	v Voeding 220 Volt.

TIRESONIC ULTRASOON VELGREINIGER
Wielen wassen met ultrasoon, de enige oplossing die 
ECHT werkt!

	v Nu ook beschikbaar in een uitvoering om 2 wielen 
gelijktijdig te wassen.

Wast tot 300 wielen per dag! 

AHCON BANDENKAR EN ROLTAFEL 600 MM
Eenvoud gecombineerd met doeltreffendheid!

€ 1.395

€ 229 € 399

Contacteer ons voor een live demonstratie!

€ 281,83 *

+ gratis coon van 115 mm voor 4x4 en 5 kg zeep!
*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.
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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.

TEXA DIAGNOSE OPLOSSINGEN OP MAAT
TEXA heeft een wereldwijd distributienetwerk en is één van de 
wereldleiders in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van 
diagnose tools voor multimerken.

Een TEXA oplossing wordt steeds samengesteld rekening houdend met de 
specifieke noden van uw werkplaats. TEXA biedt oplossingen voor o.a.:

	v SGW (Safety GateWay meerdere merken).
	v DOIP (Diagnose Over IP).
	v TPMS bandendruk.
	v Diagnose dekking personen- en 

bestelwagens, vrachtwagens, bussen, 
landbouw, constructie, moto en marine.

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

Bij aankoop van een toestel eerste 
jaarabonnement updates inbegrepen!
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NUSSBAUM 2-PALENHEFBRUG SMARTLIFT 2.30 SL
Allround 2-palenhefbrug voor prijsbewuste en veeleisende garages.

	v Elektromechanische hefbrug 
met grote deurvrijheid dankzij de 
asymetrische dubbele  
telescopische draagarmen.
	v Flexibele installatie, in hoogte en 

breedte aanpasbaar, verbinding 
tussen de 2 palen via vloer of met 
kabelgoot over de brug.
	v Ideaal voor lage werkplaatsen; 

vereist slechts een minimum 
plafondhoogte van 2,90 meter!

NUSSBAUM SCHAARHEFBRUG SPRINTER MOBIL 3000
Dé referentie voor de bandenwissel of voor andere werken die slechts een beperkte 
hefhoogte vereisen!

	v Uw bandenwissels dienen vlot te gaan, heftijd van ongeveer 15 seconden. 
	v In de lengte regelbare, standaard gegalvaniseerde, draagvlakken; geschikt voor alle 

courante voertuigen. 
	v Zeer laag en vlak design, slechts 10 cm hoog. 

€ 3.995

€ 3.995

Inclusief levering & montage!

Inclusief levering & montage!

€ 95 / maand*

€ 95 / maand*
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NUSSBAUM WIELVRIJE SCHAARHEFBRUGGEN 
JUMBOLIFT
Hydraulische wielvrije dubbele schaarhefbrug, de meest 
performante, de meest flexibele en de veiligste.

	v Hefvermogen van 3.500 kg.
	v Zeer lage constructie, makkelijk 

overrijdbaar.
	v Eenvoudige en veilige synchronisatie 

dankzij de gepatenteerde HyperFlow en 
NT technologie, dubbele Master-Slave 
synchronisatie.
	v Het dubbel hydraulisch circuit verzekert 

een optimale veiligheid voor de gebruiker.
	v Volledig hydraulisch, zonder elektrische 

contacten of perslucht.
	v Eenvoudige plaatsing, inbouw en opbouw 

behoren beiden tot de mogelijkheden.

Ontdek hier wat de             leasingformule inhoudt m.b.t.  
de 2.30 SL, SPRINTER & JUMBOLIFT:

	v Montage en indienststelling door ons TAE expert montageteam. 
	v Eerste keuring. 
	v 5 jaar garantie op wisselstukken, werkuren en verplaatsing  

(uitgesloten: opnamerubbers / blokken). 
	v Jaarlijks onderhoud door onze TAE expert onderhoudstechnicus.

Onze TAE-experten staan klaar om uw zorgen uit handen te nemen en samen met u de 
gepaste oplossingen voor uw behoeften te bepalen. Vraag zeker naar onze algemene 
voorwaarden voor meer info rond TAE CARE!

€ 6.450
Inclusief levering & montage!

€ 149 / maand*

staat voor ons gemotiveerd engagement om u als klant zo goed mogelijk te ontzorgen door 
het aanbieden van een efficiënte, duurzame en betrouwbaar uitgeruste werkplaats.
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NEW!

HUNTER QUICK CHECK DRIVE® EN QUICK TREAD EDGE®
Onbemande inspectie van wieluitlijning, bandenprofieldiepte en bandenslijtage.

HUNTER WIELUITLIJNER HawkEye® Elite
98,7% van de klanten raden HUNTER aan!

QUICK CHECK DRIVE®: 
een krachtig en autonoom 

uitlijningsinspectiesysteem! 

Body Camera: neemt  
40 of meer foto’s als het  

voertuig voorbijrijdt; om valse 
schadeclaims te vermijden.

QUICK TREAD EDGE®: lasers meten de profieldiepte  
en het slijtageniveau van de banden.

Automatische nummerplaatherkenning.

	v De resultaten van uw wieluitlijning in 
slechts 70 seconden!
	v Slechts 1 maal rond het voertuig lopen.
	v Revolutionaire wielklemmen.
	v 4 ‘high precision’ camera’s zorgen voor 

snelle en precieze resultaten in 1 beweging.
	v HUNTER FIA (Fully Integrated Alignment), 

schaarhefbrug met automatische draai- 
en schuifplaten en 4 automatische 
blaascomputers.
	v HUNTER patented CodeLink, de unieke 

stuurhoeksensor calibratie tool.
	v Approved by BMW, MERCEDES  

& VW-AUDI.

Geef je wieluitlijningen een boost en scan non-stop elke 3 tot 5 seconden. Genereer  
5 x meer mogelijkheden en verdien uw investering in slechts enkele maanden terug!

Gratis DVD met foto’s en video’s 
voor hulp bij de afstelling!
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HUNTER WIELBALANCER GSP 9223 TOUCH
Optimalisatie van uw productiviteit dankzij  
SmartWeight® technologie!

	v TIJD EN GELD BESPAREN dankzij de SmartWeight®-
technologie: sneller, efficiënter werk en minder 
gebruik van balanceergewichten.
	v Automatic CenteringCheck®-systeem, vermindert de 

centreerfouten, hetwelk de voornaamste oorzaak van 
klachten van de klant is.
	v Het intuïtieve touchscreen vergemakkelijkt het werk 

en geeft live 3D instructies.
	v Echte zelfkalibratie, geen input van de gebruiker 

vereist.
	v Versnelt gegevensmetingen en vermindert gegevens 

invoerfouten omdat dit automatisch gebeurt.
	v HammerHead® Center Laser: meer nauwkeurigheid 

bij het plaatsen van gewichten (optioneel).
	v BullsEye® optimaliseert het centreren (optioneel).

HUNTER WIELUITLIJNER ProAlign® 200
Snel, efficiënt en gebruiksvriendelijk aan een voordelige prijs.

	v De ProAlign® gebruikt de high-tech cameratechnologie van de 
HawkEye Elite®.
	v Gepatenteerde QuickGrip® wielklemmen,  

100 % correct zonder risico op velgbeschadiging bij het 
monteren.
	v Gepatenteerde compacte en lichte targets.
	v WinToe®: deze software verzekert u telkens opnieuw van een 

recht stuur, zelfs zonder stuurklem.
	v Opstelling met vaste paal op de vloer, gemonteerde paal 

op het cabinet of ophanging aan de muur behoren tot de 
mogelijkheden.

€ 14.850

Voorbeeldfoto: HUNTER GSP 9223 TOUCH met 
HammerHead® en BullsEye®.

€ 276,21 *

*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

€ 157,02 *

+ gratis set van 4 conussen!
*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

€ 8.352
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MONDOLFO FERRO BANDENDEMONTEERDER 
AQUILA AS 922
Bandenwisselaar voor alle type banden tot 22”!

	v Robuust bandendemonteerapparaat met naar achteren 
kantelende arm en automatische blokkering van de toolpositie.
	v Met automatische monteerarmvergrendeling.
	v Verkrijgbaar in versie met één rotatiesnelheid of met dubbele 

rotatiesnelheid.
	v Optioneel uitbreidbaar met extra hulparm.

€ 2.795

HUNTER WIELBALANCER ROAD FORCE® ELITE
De snelste diagnose wielbalancer op de markt!

Optie WIELLIFT voor een 
nauwkeurige centrering.

Voorbeeldfoto: HUNTER ROAD FORCE® ELITE 
met HammerHead® en BullsEye®.

Kom deze zeker live 
ontdekken op TAE!

SNELLER BALANCEREN, 
volautomatisch en dus 
minder kans op fouten!

HOOGKWALITATIEF  
BALANCEREN, 

gepatenteerde algoritmen.

BALANCEREN EN METEN VAN DE 
WEGKRACHT IN 70 SECONDEN: de diagnose 
van de duwrol identificeert snel de risico’s op 
trillingen en afwijkingen.

HERSTELLEN VAN DE 
WEGKRACHT IN MINDER 

DAN 2 MINUTEN.

TIJD EN GELD BESPAREN 
dankzij de SmartWeight®-
technologie: efficiënter 
en minder gebruik van 
balanceergewichten.

Automatic 
CenteringCheck®-

systeem vermindert de 
centreerfouten.

StraightTrak® SNELLE 
METING VAN DE 

LATERALE KRACHT VAN 
DE BAND.

De optie HammerHead® 
vergemakkelijkt de 
positionering van het 
gewicht en verlicht de 
werkzone.

€ 340,79 *

*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden,  
éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.
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MONDOLFO FERRO BANDENDEMONTEERDER 
AQUILA AS 924
Bandenmachine voor wielen tot 26”!

	v Nog een maatje groter dan de AS 922 en voor wielen  
tot een breedte van 14”.
	v Opspancapaciteit: binnenkant 13” tot 26” en buitenzijde  

10” tot 24”.
	v Zeer aanbevolen is de handige pneumatische  

hulparm SRM-MINI.

RAVAGLIOLI LEVERLESS BANDENWISSELAARS  
Van semi-automatisch tot vol-automatische met de G1180.30 SLIM 
en de G1800!

	v Deze leverless bandenwisselaars demonteren banden met 
gemak en zonder risico op beschadigingen.
	v Voor velgen tot 30” (G1180.30) en zelfs tot 34” (G1800).
	v Monteren en demonteren van banden zonder hulp van een 

bandijzer.
	v Beschadigen van een velg is gewoonweg onmogelijk!

€ 4.995
Inclusief SRM-MINI pneumatische hulparm!

€ 8.995

€ 17.635

Vraag een demonstratie, u zal versteld staan 
van de snelheid en de eenvoud in gebruik!

G1800

G1180.30 SLIM 
(wiellift is optioneel)

€ 169,11 *

€ 328,01 *

*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden,  
éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

Inclusief wiellift!
*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden,  
éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

G1180.30 SLIM

G1800



Techno Automotive Equipment - Z.1 Research Park 250  
1731 Zellik - Belgium - +32 2 481 79 00 - info@tae.be - www.tae.be13

PROMO WINTER

MONDOLFO FERRO TRUCKBANDENMACHINE TB 125
Pure kracht en betrouwbaarheid dankzij meer dan 70 jaar ervaring!

De MONDOLFO TB 125 is de ideale machine 
voor elk truck- en busbedrijf: 

	v Robuust en éénvoudig in gebruik.
	v Hydraulische opspanning van 14’’ tot 26’’.
	v Handige SWING-ARM bediening.

€ 8.950
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.

€ 168,26 *

*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

DURA WORKSHOP MODULAR SYSTEM 
Het geïntegreerde werkplaatssysteem dat zich perfect aanpast aan uw 
activiteit!

Wij maakten voor u de bovenstaande samenstelling (RCT-906F +  BR-090 + BU-014) aan 
een super scherpe actieprijs. Contacteer ons voor uw samenstelling op maat!

€ 2.399
Prijs enkel geleverd, montage door klant of in regie.

DURA is een modulair systeem van design 
opbergkasten, schuiflades, slanghaspel-
centrales, werkbanken en vele toebehoren. 

Bij aankoop van een set van 4 mobiele hefkolommen 
één assteun HS08LRFVSV t.w.v. € 680 GRATIS!
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NEW!

AVL DITEST 5-GASANALYSER MDS 250 SLIM ECODIAG®
Voor het meten van de uitlaatgassen van benzine- en dieselmotoren: 
HC, CO, CO2, O2 en NOX.

EEN ECOLOGISCHE CONTROLE MET DIAGNOSE VAN:
	v Het injectiesysteem.
	v De werking van de injectoren.
	v De turbocompressor.
	v De zuigkracht van de motor (luchtinlaat).
	v Het antivervuilingssysteem.
	v De uitlaat.

UNIEKE VOORDELEN:
	v Zeer nauwkeurige IR meetbank conform  

OIML R99 klasse 0 norm.
	v Gebruik mogelijk in een extreem  

condensatiegevoelige omgeving.
	v Zeer onderhoudsvriendelijk:  

slechts één ijking per jaar.
	v Een geavanceerd service concept.
	v Homologatie MID.

ECO-ONDERHOUD: REIK UW KLANTEN EEN OPLOSSING TEGEN DE 
VERVUILING AAN

Het ECO-onderhoud voert een diagnose uit die de echte oorzaken en hun gevolgen voor de 
vervuilende uitstoot van voertuigen bepaalt. 

Het concept komt van Frankrijk waar het al 20 jaar zijn nut heeft bewezen en wordt toegepast 
door de overheidsinstanties. Het is TRAXIO dat voor deze oplossing zorgt in België.

Het gaat om een thermodynamische diagnose van de motor via een innovatieve analyse 
van de verbranding.  Er worden 5 gassen gemeten: O2, CO2, CO, HC, NOX. 

De ECODIAG® meting bestudeert in minder dan 4 minuten het « werk » van de motor door 
het gedrag van zijn verbranding, net zoals bij « een bloedafname » in de geneeskunde.

Het systeem « detecteert » de storingen die voor de klanten van de garage een duur 
kostenplaatje kunnen betekenen (vuile injectoren, haperende turbo, verstopte uitlaat, EGR, 
enz). Hierdoor kan worden geanticipeerd op mogelijke storingen zodat men zijn toevlucht kan 
nemen tot een minder duur onderhoud, zoals bij voorbeeld een reiniging van de injectoren. 

Contacteer ons voor een 
live demonstratie!

Optie EOBD module 
t.w.v. € 714,00 GRATIS!
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CHAMPION COMPRESSOR CP6-270-FT75    
V-riem aangedreven compressor voor professioneel gebruik.

	v Gekenmerkt door een superieure levensduur  
en hoge constructiekwaliteit.
	v  Vermogensbereik van 7,5 pk.
	v  Tankinhoud 270 liter.
	v  Werkdruk tot 11 bar.

CHAMPION SCHROEFCOMPRESSOR FM7 / CT / 270    
Schroefcompressor voor professioneel gebruik.

	v Specifiek ontworpen voor het leveren van constante  
grote persluchtdebieten.
	v  Vermogensbereik van 10 pk.
	v  Tankinhoud 270 liter.
	v  Werkdruk tot 10 of 13 bar.
	v Uitgerust met vriesdroger.

CHAMPION VRIESDROGER CT12
Problemen in uw persluchtsysteem voorkomen voor ze optreden?

Onze atmosferische lucht bevat een bepaalde 
hoeveelheid waterdamp. Om te voorkomen dat dit 
water in de leidingen en uw persluchtgereedschap 
terecht komt moet de perslucht gedroogd worden.

	v Debiet van 1.100 l/min

€ 1.345
Prijs enkel geleverd, montage door klant of in regie.

€ 911
Andere debieten zijn ook verkrijgbaar in dergelijke uitvoering.
Prijs enkel geleverd, montage door klant of in regie.

€ 104,06 *

Prijs enkel geleverd, montage door klant of in regie.
*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden,  
éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.
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PROMO WINTER

TAE INDUCTIEWARMER INDUCTOR IT 3.5K
Inductiewarmer voor tal van toepassingen aan een bijzonder 
scherpe prijs!

	v Krachtige, watergekoelde inductiewarmer tot in de punt. 
	v Perfect voor het losmaken van spoorstangen, bouten, 

lagers, ... 
	v 3,5 kW, regelbaar in 5 stappen. 

ELEKTRON BATTERIJLADER HS12/24-120
Onmisbare tool in de moderne werkplaats.

	v Hoogfrequentie acculaders met multi-converter 
technologie.

	v Beschikbaar in uitvoeringen van 15, 35, 50 en  
120 Ampère.

	v Leveren continu de gespecificeerde stroom, 
vooral belangrijk bij het flashen van de ECU’s van 
de nieuwe generatie voertuigen.

	v Ondersteunende werking bij het vervangen van 
de batterij.

€ 1.399

€ 2.495

POWERSLAVE STARTBATTERIJEN  
ELECTRON 950S EN ELECTRON 1100S 
Boosters voor personen- en bestelwagens.

ELECTRON 1100S
	v 1.100 Amp., 12 Volt.
	v CCA 520 Amp.  

bij -18 °C.
	v Gewicht: 18 kg.

ELECTRON 950S
	v 950 Amp., 12 Volt.
	v CCA 420 Amp.  

bij -18 °C.
	v Gewicht: 15 kg.

	v De booster kan geladen worden op 220 Volt of via een 12 Volt aansluiting.
	v Uitgerust met een memorysaver-output (geheugen) voor batterijwissel.
	v Deze startkoffers kunnen tot 70 seconden continu starten.

€ 649950S € 7491100S
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ROTARY 2-PALENHEFBRUG SPOA3TS-5
Robuuste 2-palenhefbruggen voor talloze toepassingen!

	v Robuust, één krachtige hydraulische cilinder per kolom.
	v Automatische vergrendeling van de draagarm bij het 

heffen. 
	v Verkrijgbaar met verschillende soorten opname-armen.
	v Verkrijgbaar in verschillende hoogtes.

ROTARY 4-PALENHEFBRUG SM40-47
Eenvoudige en efficiënte elektrohydraulische 4-palenhefbrug.

	v Hefvermogen van 4.000 kg en rijbaanlengte van 4.700 mm.
	v Uitgerust met in de hoogte regelbare veiligheidslatten.
	v Optioneel beschikbaar met een vrijwielsysteem met een hefcapaciteit van 3.000 kg. 
	v Optionele kit voor wieluitlijning ook verkrijgbaar.
	v Optioneel uit te rusten met brugkrik en / of verlichting.

€ 4.550
Inclusief extra bediening op de tweede paal!

Oprijplaten.

Uitbreidingsset.

Brugkrik.

€ 6.699 € 125,94 *

*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.
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JAB STEMPELHEFBRUGGEN TR 35 S2 2300 EN 2500     
2-stempelhefbruggen, oerdegelijke kwaliteit gecombineerd met 
jarenlange ervaring en bewezen technologie!

	v Elektrohydraulische stempelhefbruggen 
met universele telescopische 
zwenkarmen.
	v In hoogte verstelbare opnames voor 

het ondersteunen van voertuigen met 
speciaal voorgeschreven steunpunten of 
een lange wielbasis. 
	v Onbeperkte toegankelijkheid van het 

voertuig!

€ 9.495

€ 9.975

MAHA STEMPELHEFBRUGGEN ZS SQUARE II 3.5 S
Stempelhefbrug met dubbele telescopische zwenkarmen.

	v Vierkante vernikkelde geleidingsbuis van  
180 x 180 mm met een 45° gedraaide opstelling die 
zeer hoge stabiliteit van de hefcilinders garandeert.
	v 270° zwenkbare opname-armen; met korte 

indraaihoek.
	v Afstand van de draagarmen ten opzichte van de  

grond: 77 mm, 89 mm of 101 mm.
	v Stempelafstand van 2.500 mm.
	v Verlengingsbereik: 560 - 1.140 mm.
	v Hefvermogen van 3.500 kg tot 6.500 kg.
	v Zeer grote doorgangsbreedte.

€ 11.650

€ 178,51 *

€ 187,53 *

Zuigerafstand van 2.300 mm.
*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

Zuigerafstand van 2.500 mm.
*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.

TR35 S2 2300

TR35 S2 2500

€ 216,69 *

*Prijs / maand, leasingformule 60 maanden, éénmalige dossierkost van € 125, afkoopwaarde € 1.
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SAMOA DIGITAAL AFLEVERPISTOOL    
Digitaal afleverpistool voor olie en koelvloeistof.

	v Maximaal debiet bedraagt 30 l/min.
	v Maximale werkdruk bedraagt 100 bar.
	v Aansluiting pistool  ½”; zowel aan de inlaat als de uitlaat.

SAMOA MOBIELE AdBlue® UNITS   
Mobiele units voor 205 liter vaten AdBlue®.

	v Verkrijgbaar met elektrische of pneumatische pomp.  
	v Voorzien van digitale meter en optionele haspel.

€ 1.103557953 
REF. € 1.110560308

REF. 

376300
REF. € 599

SAMOA MOBIELE UNIT VOOR OLIE
Mobiele unit voor vaten 205 liter met oliepomp in het vat.

	v Voorzien van een afleverslang met 
 digitaal oliepistool van 3 m.

SAMOA OPVANGKAR VOOR AFVALOLIE
Mobiele opvangunit voor afvalolie met een inhoud van 100 liter.

	v Lediging met membraampompkit (niet inbegrepen),  
nooit meer olie tegen het plafond!
	v Inclusief vergrote opvangbak met rooster.

372300
REF. € 299

Voorbeeldfoto:  
toestel kan afwijken 
van de foto.

Ref. 365534

Unit met pneumatische pomp. Unit met elektrische pomp.

€ 162372300
REF. 
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PROMO WINTER

DEZE SPECIALE PRIJZEN ZIJN GELDIG T.E.M. 15/01/2021!
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 en Brussel (NL) - Michaël Lisons: +32 488 95 89 28

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

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

	v AHCON bandenblaasstation IT 700 (in rode kleur).
	v AHCON bandenblaasstation IT 500 (in rode kleur).
	v NUSSBAUM 2-palenhefbrug 2.30 HL NT.
	v NUSSBAUM UNILIFT NT 3500 AMS met verlichting en brugkrik.
	v Puntlasapparaat AMH CPS 900 COMPUSPOT.
	v ROBINAIR 1234yf/7 VDA gehomologeerd aircoservicestation.
	v DURA modulaire werkplaatskasten (showroom model).
	v HUNTER ProAlign® 200 (showroom model).

SPECIALE STOCKVERKOOP VAN ENKELE EINDEREEKS EN 
SHOWROOM PRODUCTEN 

Informeer eveneens naar onze andere eventuele 
beschikbare eindereeks en showroom producten.


