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KLAAR VOOR DE RUSH?

Reeds geïntroduceerd door BMW, MERCEDES, FORD, 
CITROËN, RENAULT, PEUGEOT, HYUNDAI, KIA, enz.

Opnieuw een échte ROBINAIR met zijn 
uitzonderlijke kwaliteiten:

x Volautomatisch service station.
x Hybride functie, dus ook voorzien voor de 

elektrische compressoren.
x Gereputeerde vacuümpomp van 170 l/min.

ROBINAIR, wereldwijd de absolute nummer 1 partner op het gebied van aircoservice! 
Ook met 1234yf gas opnieuw marktleider!

VAKKENNIS VOOR VAKMENSEN

LENTE-
PROMO'S
Geldig tot en met

30 juni 2017

40
1977-2017

Ook met 1234yf gas opnieuw marktleider!
Lees alles over 1234yf op pagina 2.

AIRCO
NEWS
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AIRCOSERVICE 1234yf
TAE en ROBINAIR betekenen samen 80 jaar ervaring en 4.000 toestellen op de 
Belgische markt. Bovendien beschikken wij over 8 ervaren service techniekers, 
een telefonische helpdesk en een door het Ministerie erkend opleidingscentrum 
voor aircocertifi catie.

Dus R134a is nog helemaal niet afgeschreven en elke werkplaats zal zich moeten uitrusten met 
een bijkomende machine voor 1234yf.

Misschien eerst even duidelijkheid over 1234yf:
 x R134a is niet meer toegelaten vanaf 1 januari 2013 voor alle 
nieuwe homologaties.

 x  Voertuigmodellen met bestaande homologaties mochten nog tot 
januari 2017 verder gevuld worden “af fabriek” met R134a, 
en uiteraard nadien nog verder onderhouden worden met R134a!

 x De wet voor 1234yf slaat enkel op voertuigen en lichte 
vrachtwagens tot 3,5 ton. 

 x  1234yf is een licht ontvlambaar gas en moet aldus behandeld 
worden!

door het Ministerie erkend opleidingscentrum 

Voertuigmodellen met bestaande homologaties mochten nog tot 

verder onderhouden worden met R134a!

Opgelet met omwisseling van gas!
IDENTIFIER, een absolute noodzaak?

 x De situatie met 2 koelmiddelen creëert ook een belangrijk 
risico: vermenging van beide koelmiddelen.

 x Bovendien is het nieuwe 1234yf ongeveer 10 tot 12 x duurder 
dan R134a, wat gemakkelijk aanleiding kan geven tot misbruik 
van R134a in 1234yf koelsystemen.

 x Onbewust kan een gebruiker van een 1234yf machine R134a 
gas binnentrekken waardoor de inhoud van de tank volledig 
verontreinigd kan raken, met een dure kost als gevolg!

 x  Bovendien kan hij dan ook nog onwetend andere voertuigen 
verontreinigen, met een sneeuwbaleffect van problemen.

 x  Om deze reden vereisen homologaties meestal een 
geïntegreerde koelgas IDENTIFIER in het airco apparaat, die 
eerst een test uitvoert ter controle van het type gas aanwezig 
in het voertuig.
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ONZE BESTSELLER
AC 1234/8 VDA APPROVED
Reeds 500 toestellen op de Belgische markt!

x VOLAUTOMATISCH service station.

x Gereputeerde 2-traps VACUÜMPOMP 170 l/min (6 cfm).

x Geïntegreerde KOELMIDDEL IDENTIFIER.

x Uitgerust met HYDRIDE FUNCTIE.

x Gepatenteerde DEEP RECOVERY cyclus.

x VDA APPROVED*.

x VOLAUTOMATISCH 

service station.

x Gereputeerde 2-traps

 VACUÜMPOMP 170 l/min (6 cfm).

x Interne tank 20 kg.

x KOELMIDDEL IDENTIFIER 

(optioneel).

x SEMI-AUTOMATISCH 

service station.

x VACUÜMPOMP 72 l/min.

x KOELMIDDEL IDENTIFIER  

(optioneel).

x HYBRIDE FUNCTIE 

(optioneel).

AIRCOSERVICE 1234yf

* VDA: Vereniging Duitse Autobouwers 

CONTACTEER ONS VOOR ONZE DEALERPRIJZEN!

TAE en ROBINAIR betekenen samen 80 jaar ervaring en 4.000 toestellen op de Belgische markt. 
Bovendien beschikken wij over tal van ervaren demonstrateurs en service techniekers, een 
telefonische helpdesk en een door het Ministerie erkend opleidingscentrum voor aircocertifi catie.

GRATIS CERTIFICAAT BIJ AANKOOP VAN EEN ROBINAIR!

Vanaf 1 januari 2015 controleert de overheid op de verplichte aircocertifi caten. Geen certifi caat 
betekent ook geen aanschaf van gas meer mogelijk! Als erkend opleidingscentrum offreren wij u een 
gratis opleiding voor aircocertifi caat (ter waarde van € 200) bij aankoop van een nieuwe machine.

ONZE MID-RANGE 
AC 690 yf

ONS INSTAPTOESTEL 
AC 1234/3

x

x Gereputeerde 2-traps

x Interne tank 20 kg.

x

Normale prijs € 5.195,00

Promoprijs € 4.150,00
Normale prijs € 4.277,00

Promoprijs € 3.850,00



Firmanaam  

Straat + Nr 

Postcode  Stad  

Tel nr   BTW nr. 

Mailadres    Contactpersoon  

Handtekening Naam ondertekenaar    Datum

4

Prijzen geldig, exclusief btw, tot en met 30 juni 2017 of einde voorraad.
Phone: 02 481 79 00 - Fax: 02 481 79 49 - info@tae.be - www.tae.be

x VOLAUTOMATISCH 

service station R134a.

x Gereputeerde 2-traps

 VACUÜMPOMP 170 l/min (6 cfm).

x Interne tank 20 kg.

x HYBRIDE FUNCTIE.

x Geïntegreerde printer.

AIRCOSERVICE R134a
AC 695 PRO

B E S T E L F O R M U L I E R

AFPERSKIT EN 
ELEKTRONISCHE 
LEKDETECTOR ACT 200 
VOOR FORMEERGAS.

Normale prijs € 4.650,00

Promoprijs € 3.495,00

VOOR FORMEERGAS.

+

Normale prijs € 1.169,00

Promoprijs € 970,00

Product Order nr Promoprijs/stuk* Aantal

ROBINAIR afperskit + lekdetector formeergas ACT 200 RORA504075 + ROACT200 € 970,00

Elektronische lekdetector ROBINAIR RO22791E € 499,00

UV lekdetector kit (koffer) ROBINAIR RO16352EU € 316,00

Fluo kleurmiddel voor UV-lekdetectie (1 busje 7,36 ml) RO16286 € 81,00

Fluo kleurmiddel (12 dosissen 30 ml) RO16276 € 52,00

Database update voor AC500/550/590/600/650/690 series AC3140/16 € 93,00

Compressorolie PAG (1 liter) voor R134a SL100 € 20,00

Compressorolie POE 68 (1 liter) voor hybride voor R134a OB-681CEP € 55,00

Compressorolie ZEROL HD 46 (250 ml) voor 1234yf OB-72CEM € 28,00

Compressorolie POE 85H (250 ml) voor hybride voor 1234yf OB-74CEM € 63,00

Vacuümpompolie (0,6 l) voor onderhoud vacuümpomp RO5604052 € 16,00

Blauwe lage druk snelkoppeling R134a RO18190A € 68,00

Rode hoge druk snelkoppeling R134a RO18191A  € 68,00

* Prijzen exclusief BTW, exclusief € 15,00 EUR verzendingskosten, GRATIS verzending bij bestellingen > € 1.000



T-SCAN, EEN REVOLUTIE IN DE BANDENBUSINESS!
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Bekroond met de “Innovation Award” op EQUIPAUTO 
in Parijs en "New Product Award" op SEMA in Las Vegas.

Scan systematisch en razendsnel het bandprofi el van ELK voertuig dat uw werkplaats 
binnenrijdt en

 x Vergroot uw omzet van banden met 20 % of meer.

 x Verdubbel het aantal wieluitlijningen per week en per maand.

 x Overtuig de klant met helderklare meetrapporten.

 x Mail het meetrapport en bekom meteen het akkoord bij de leasingmaatschappij.

T-SCAN GROOVE GLOVE   
Revolutionaire handscanner!

 x Handscanner, meet snel en uiterst precies.

 x De nummerplaat kan er ook mee gefotografeerd worden.

 x Dé oplossing voor het scannen van sets banden in de stockageruimten.

 x Alle data worden in een database opgeslagen.

T-SCAN TREAD TRACKER REPORTS   
Zeer duidelijke en gedetailleerde meetrapporten. Geen uitleg 
nodig, de boodschap naar de klant toe is meteen duidelijk!

T-SCAN TREADSPEC DRIVE EN 
TREADSPEC STOP  
Met de “drive-over” uitvoering meet u al 
rijdend in enkele seconden de status van 
de banden.

 x Al rijdend worden de 4 banden gescand in 
slechts enkele seconden.

 x De nummerplaat wordt gelijktijdig op foto 
vastgelegd.

 x Alle data worden in een database opgeslagen.

 x De TREADSPEC STOP is de budgetvriendelijke 
versie van de TREADSPEC DRIVE met manuele 
ingave van de data.

CONTACTEER ONS VOOR BIJKOMENDE 
INFORMATIE OF EEN DEMONSTRATIE!
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Beschadigen van velgen behoort defi nitief 
tot het verleden!

 x Geschikt voor velgen tot 34”.

 x  Uitgerust met wiellift, extra monteerhulp en snelspanner.

 x  Geen kabels meer om de armen synchroon te bewegen.

 x  Uitgerust met MEMORY functie, van zodra het eerste 
wiel is ingesteld hoeven de 3 volgende niet opnieuw 
ingesteld te worden.

 x  Homologatie BMW.

 x Geschikt voor 
velgen tot 24”.

 x  Werkt op 220 Volt
monofasig, geen 
drijfkracht nodig!

 x Extra hoge 
en versterkte 
kantelbare kolom.

 x Standaard uitgerust 
met pneumatische
hulparm.

 x Geschikt voor velgen 
tot 22”.

 x  Werkt op 220 Volt 
monofasig, geen 
drijfkracht nodig!

 x  Uitgerust met 
gepatenteerde 
SMARTSPEED 
invertortechnologie.

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

BOXER BANDENWISSELAAR 
A22SUPER 24LX + MH

HOFMANN BANDENWISSELAAR 
MONTY 3300-22 SMARTSPEED

Normale prijs € 14.793,00

Promoprijs € 12.300,00

GRATIS QUICK EXCHANGE 
kit t.w.v. € 214,00!

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

NEW

Geschikt voor velgen 

220 Volt 
monofasig, geen 
drijfkracht nodig!

Uitgerust met 
gepatenteerde 
SMARTSPEED 
invertortechnologie.

GRATIS QUICK EXCHANGE 
kit t.w.v. € 214,00!

GRATIS
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Fonkelnieuwe wielbalancer met touchscreen.

 x DUBBELE gebruikersinterface: twee gebruikers kunnen 
door elkaar een set van 4 banden balanceren zonder 
telkens opnieuw de wielmaten in te brengen.

 x Industrieel LED display met touchscreen GEOTOUCH 
boven de wielkap.

 x Uitgerust met sonar voor de velgbreedte.

 x Laserpointer voor de exacte gewichtsaanduiding.

 x DUBBELE 
gebruikersinterface!

 x Industrieel LED display 
met touchscreen 
GEOTOUCH geïntegreerd 
in de loodbak.

 x Uitgerust met sonar 
voor de velgbreedte.

Instapmodel met behoud van 
specifi eke kwaliteiten!

 x 2D SAPE software: automatische 
invoer van de velgdiameter en 
afstand machine-velg m.b.v. 
meetarm.

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

HOFMANN WIELBALANCER 
GEODYNA 7340L  

HOFMANN WIELBALANCER 
GEODYNA 7100N

Normale prijs € 4.700,00

Promoprijs € 4.150,00
Normale prijs € 2.150,00

Promoprijs € 1.799,00

NEW

NEW

HOFMANN WIELBALANCER GEODYNA 7700P

VRAAG NAAR ONZE LANCERINGSPRIJS!

GEODYNA 7340P
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GRATIS OPTILINE software 
t.w.v. € 946,00!

GRATIS HAWEKA DUO EXPERT voor een optimale 
balancering te verzekeren t.w.v. € 485,00!

Normale prijs € 2.378,00

Promoprijs € 1.495,00
Normale prijs € 2.780,00

Promoprijs € 2.499,00

HOFMANN TOP RANGE BALANCER GEODYNA 9000 OPTIMA II PLUS

HOFMANN GEODYNA 7800P 

HAWEKA QUICK PLATES TAE INDUCTIEWARMER T-3000

De top der wielbalancers.

 x Volautomatische balanceermachine met contactloze lasertechniek: 
wiel opspannen, wielkap sluiten en klaar!

 x Hoge resolutie 3D scan van de complete band.

 x Meting van de laterale afwijking van de band.

 x OPTILINE software voor de beste positie van het wiel op het voertuig 
(optioneel).

Het toestel voor de professional!

 x Volautomatische balancer met nieuw en professioneel design.

 x Standaard uitgerust met POWER CLAMP.

 x Gepatenteerde VPI technologie, ongevoelig voor omgevingsfactoren.

 x Optioneel verkrijgbaar met lift. 

 x Krachtige draagbare 
watergekoelde 
inductiewarmer 3,5 kW.

 x Deblokkeer bouten en 
spoorstangen in slechts 
enkele seconden!

HOFMANN TOP RANGE BALANCER GEODYNA 9000 OPTIMA II PLUS

HOFMANN GEODYNA 7800P 

 x QUICK-PLATES, fantastische traploos verstelbare 
4/5/6-vingerplaten voor opspanhulp langs de 
buitenzijde garanderen een perfecte centrering.

Een MUST voor elke uitlijnspecialist!



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

Normale prijs € 650,00

Promoprijs € 549,00

Normale prijs € 2.820,00

Promoprijs € 2.395,00

Prijs vanaf € 1.785,00

NEW

NEW

NEW

AHCON AUTOMATISCHE BANDENBLAZER PCI900 – 7 BAR 

AHCON BANDENBLAASTAFEL IT200 

AHCON BANDENBLAASKOOI TBR1000  

NEW
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HOFMANN GEODYNA 7800P 

Het resultaat van onze uitgebreide ervaring in ontwikkeling van 
automatische blaascomputers.

 x Gebruikersvriendelijke bediening en hoge nauwkeurigheid. 

 x Verkrijgbaar in een 7 bar of een 12 bar versie.

 x Ook geschikt voor stikstofinflatie.

Nieuw instapmodel voor kleine en middelgrote werkplaatsen.

 x Ontworpen voor het veilig blazen van banden.

 x Uitgerust met de gloednieuwe PCI900 bandenblazer.

 x Optimaliseert de workflow en verbetert de ergonomie en veiligheid!

 x Verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren.

Nieuwe bandenblaaskooi in een modulair ontwerp.

 x Basis DUPLEX bandenblaaskooi voor truckwielen uitbreidbaar 
volgens uw individuele behoeften zoals een automatische 
bandenblazer, het OMEGAJET blaassysteem, enz.

 x Het is ook mogelijk om verbinding te maken met twee of 
meerdere veiligheidsinflatiekooien.

 x Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren.

70163002

70163002 5015

5015 9006

NEW

NEW

AHCON BANDENBLAASTAFEL IT200 

AHCON BANDENBLAASKOOI TBR1000  

NEW

Nieuw instapmodel voor kleine en middelgrote werkplaatsen.

veilig blazen van banden.

gloednieuwe PCI900 bandenblazer.

Optimaliseert de workflow en verbetert de ergonomie en veiligheid!

2 x TBR1000



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

HOFMANN WIELUITLIJNER 650XD

OMA 4-PALENHEFBRUG VOOR WIELUITLIJNING 526BLV 

Nieuwe XD 3D technologie, snel, 
fl exibel en doeltreffend!

 x Biedt alle functies voor een professionele 
wieluitlijning.

 x De gepatenteerde ULTRA CAMERA 
TECHNOLOGIE resulteert in nauwkeurige 
real-time metingen.

 x Nieuwe ULTRA HIGH RESOLUTION 
camera’s.

 x Vernieuwde AC 100 wielklemmen met 
kleinere en lichtere targets.

 x Keuze uit vaste opstelling of met 
beweegbare cameralift.

Hefbrug met vooraan uitsparingen 
voor draaitafels en achteraan 
ingewerkte lange schuifplaten.

 x Hefvermogen: 4.000 kg.

 x Lengte rijbanen: 5.200 mm.

 x Breedte rijbanen: 630 mm.

 x Extra laag, slechts 175 mm hoog.

 x Supersnel, heftijd slechts 30 seconden.
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HOFMANN WIELUITLIJNER 650XD

GRATIS 2 jaar updates!

GRATIS verlichtingsset bij bestelling van ALLE OMA 4-palenhefbruggen!



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

Normale prijs € 3.901,00

Promoprijs € 3.449,00

Promoprijs vanaf  
€ 5.899,00

NUSSBAUM SPRINTER EXPRESS

NUSSBAUM JUMBO 3200 NT – 3500 NT – 4000 NT

HERKULES WIELVRIJE SCHAARHEFBRUG HM 1100-01

Wielvrije mobiele schaarhefbrug ideaal  
voor bandenservice.

 x Hefvermogen: 2.500 kg.

 x Hefhoogte: 1 m.

 x In de lengte verstelbare gegalvaniseerde  
draagvlakken.

 x Geen plaatsingswerken, geen perslucht vereist.

 x Optionele kit om de hefbrug mobiel te maken.

 x Hefvermogens: 3.200 kg, 3.500 kg en 4.000 kg.

 x Zeer lage constructie, makkelijk overrijdbaar.

 x Inbouw in de vloer of opbouw.
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INCLUSIEF mobiel kit.

Normale prijs € 4.562,00

Promoprijs € 3.599,00 EXCLUSIEF montage.

 x Hefvermogen: 2.800 kg.

 x Werkhoogte 1.000 mm.

 x Optionele trolley om de hefbrug 
mobiel te maken.



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

NEW
Duitse makelij, uiterst betrouwbare kwaliteit in een nieuw prachtig afgewerkt design!

 x Elektromechanisch verkrijgbaar in hefvermogens van 3.000 kg, 3.500 kg, 4.500 kg en 5.500 kg.

 x Elektrohydraulisch verkrijgbaar in hefvermogens van 3.500 kg, 4.500 kg, 5.500 kg en 7.500 kg.

 x GEEN horizontale bovenverbinding nodig dus ook GEEN hoogtebeperking.

 x Standaard uitgerust met LED verlichting op de palen.

 x De onderhoudsinterval en algemene status van de hefbrug kan online opgevolgd worden.

 x Zeer korte stijg- en daaltijd met keuze daaltijd in "fast en slow".

 x Uitzonderlijk groot zwenk- en uitschuifbereik van de draagarmen.

 x Veilig probleemloos heffen van zowel lange als korte voertuigen.

 x De MAHA MAPOWER II bruggen controleren zichzelf continu op alle veiligheidsfuncties.

 x De robuuste opbouw resulteert in een stabiele, veilige en onderhoudsvriendelijke hefbrug.

 x Gehomologeerd door de diverse belangrijke automobielfabrikanten.

 x Standaard kwaliteitsvolle LED verlichting ingewerkt in de palen.

 x Het onderhoudsinterval en de algemene status van de hefbrug kan via een IoT-module steeds online 
worden bekeken.

 x Perfecte naadloze synchronisatie op elke hefhoogte.

 x Mechanische vergrendelingen op alle hefhoogtes zodat de hefbrug op elke positie veilig kan gebruikt worden.

 x Gehomologeerd door de diverse belangrijke automobielfabrikanten.

12

Prijzen geldig, exclusief btw, tot en met 30 juni 2017 of einde voorraad.
Phone: 02 481 79 00 - Fax: 02 481 79 49 - info@tae.be - www.tae.be

MAHA 2-PALENHEFBRUGGEN MAPOWER II VAN 3 TON TOT 7,5 TON 

VRAAG NAAR ONZE LANCERINGSPRIJZEN!



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4 RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4MAHA TWIN SCHAARHEFBRUGGEN

De MAHA MLT 3000, de nieuwe standaard in 
digitale koplamp analyse.
Een investering die garant staat voor het correct 
opmeten van de nieuwste koplampsystemen.

 x Snelle en nauwkeurige controle van de koplampen 
dankzij de elektronische niveauregeling. 

 x Uitlezing op het functioneel 7” touchscreen. 

 x Geleverd met stalen profiel wielen voor geleiding in 
railsysteem, zowel in opbouw als inbouw.

 x Mogelijkheid tot uitbreiding met een laser richtunit.

 x Geschikt voor koplamptypes PARABOL, 
projectiesystemen en gasontladingslampen.

 x Testbare koplampsystemen BILUX, HALOGEEN, XENON 
en LED. 

 x Diverse homologaties bij voertuigconstructeurs.

Volledig hydraulische schaarhefbrug, zonder 
elektrische contacten of perslucht!

 x Verkrijgbaar in hefvermogens van 3.000 kg, 
3.500 kg en 4.000 kg.

 x Inbouw en opbouw behoren beiden tot de mogelijkheden.

 x Zeer lage opbouwhoogte van 105 mm door gebruik van 
dubbele pistons.

 x Synchronisatie en hoog veiligheidsniveau door een 
performant hydraulisch systeem.

 x Geen mechanische verbinding tussen de scharen, geen 
bewegende randen, geen perslucht.

 x Zeer groot hefvermogen vanuit de nulpositie (patent MAHA).

 x Ideaal om ook zeer korte voertuigen op te tillen (regelbaar 
van 1.550 mm tot 2.100 mm).

 x In de lengte verstelbaar hefplatform.

 x Standaard granulaat coating op rijbaan voor een optimale 
grip bij natte banden.

Normale prijs TWIN IV 3.0 U € 8.250,00

Promoprijs € 7.450,00
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MAHA DIGITALE LICHTREGELAAR MLT 3000 

 INCLUSIEF SET GRATIS OPNAMEBLOKKEN.
Set tuningrampen aan verlaagde 

meerprijs van € 300,00!

CONTACTEER ONS VOOR UW SAMENSTELLING OP MAAT.



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

GRATIS UPGRADE 
naar X-Y opnames 

ter waarde van € 375,00

Oerdegelijke kwaliteit gecombineerd met 
jarenlange ervaring en bewezen technologie!

 x  Stempelhefbrug met H-opname en een hefcapaciteit 
van 3.500 kg.

 x  Hangende hydraulische constructie die niet draagt of 
steunt op de bodem van de cassette.

 x  Inbouwelement opgesplitst in een frame en een 
cassette die 100 % waterpas afregeling mogelijk maakt 
tijdens de fundamentwerken.

Hydraulische 2-palenhefbrug met een 
hefcapaciteit van 3.500 kg.

 x  Uiterst betrouwbaar dankzij een robuuste cilinder 
per kolom!

 x Het asymmetrische ontwerp van de hefkolommen 
en de draagarmen biedt een ruim aanbod aan 
wagens die kunnen opgetild worden.

 x Leverbaar in 2 verschillende hoogtes.

JAB BECKER STEMPELHEFBRUG TWINRAM 35

ROTARY 2-PALENHEFBRUG SPOA3TS/A

Normale prijs € 4.900,00

Promoprijs € 4.250,00
INCLUSIEF 

2de bediening.

14

Prijzen geldig, exclusief btw, tot en met 30 juni 2017 of einde voorraad.
Phone: 02 481 79 00 - Fax: 02 481 79 49 - info@tae.be - www.tae.be



RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4 RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4

RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4 RAVAGLIOLI BANDENWISSELAAR G1200.4TEXA AXONE NEMO 

CRYPTON GASANALYSER - DIESELROOKMETER - COMBI

Reeds meer dan 200 toestellen van de nieuwste
generatie op de Belgische Technische Keuring!

 x Mogelijkheid om te starten met gasanalyser of 
dieselrookmeter en nadien een diesel- of gasmodule 
bij te plaatsen.

 x Computergestuurde testers met uitlezing op 
kleurenmonitor.

 x Keuze tussen gele of grijze verplaatsbare kast.

 x Voldoen aan de normen van de Belgische Autokeuring.Voldoen aan de normen van de Belgische Autokeuring.

Het eerste jaar is het abonnement 
voor de UPDATES INBEGREPEN.
Deze promo is ook geldig voor 
andere TEXA samenstellingen.

CRYPTON GASANALYSER 
MET GRIJZE KAST

Normale prijs € 4.750,00

Promoprijs € 4.195,00

DE NIEUWSTE DIAGNOSETESTER VAN TEXA!

 x De TEXA NEMO met de IDC5 Premium 
diagnosesoftware is een stand-alone oplossing 
in combinatie met de TEXA interfaces.

 x Deze touchpad is aangepast aan de 
werkomstandigheden in de werkplaats en is 
schokbestendig, stof- en waterdicht.

 x Diepgaande diagnose, elektrische schema’s, 
technische informatie.

 x Verschillende configuraties zijn mogelijk 
afhankelijk van de noden van de werkplaats.
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volg ons op

Pneumatische 
membraampompkit.

 x Afvalolie pompkit 
voor het ledigen van 
mobiele opvangunits.

Afvalolie opvangkar.

 x Mobiele opvangunit 
met een inhoud 
van 100 l, inclusief 
vergrote  opvangbak 
met rooster. Lediging 
met membraampompkit,  
nooit meer olie tegen het 
plafond!

SAMOA mobiele  
AdBlue unit.

 x Mobiele unit voor 
AdBlue, verkrijgbaar 
met elektrische  of 
pneumatische pomp.  

 x Voorzien van digitale 
meter en haspel  
(in optie).

AdBlue unit voor op IBC tank.

 x Algemene kit voor aansluiting op vat 200 l of 
IBC van 1.000 l, omvat 4 m EPDM afleverslang, 
elektrische pomp met support, digitale meter, 
automatisch afleverpistool en CSC connector.

Promoprijs € 1.250,00 Promoprijs € 926,00

Promoprijs € 280,00Promoprijs € 780,00


