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MIDTRONICS BATTERIJTESTERS EXP-1000 EN EXP-1000 HD

ELEKTRON BATTERIJLADER HS 12/24-50 D

•  Test batterijen van 6 en 12 Volt.
•  Geïntegreerde digitale multimeter.
•  Alle gangbare normen zijn aanwezig (SAE, DIN, EN, JIS, enz…).
•  Extra grote grafische display met scopemodus.
•  De HD tester is de heavy duty versie van de EXP-1000,  

met speciale deep cycle routines voor vrachtwagenbatterijen.

•  Hoogfrequentielader geschikt voor alle  
batterijtypes.

•  Kan diep ontladen batterijen desulfateren.
•  Display met knopbediening, weergave van de  

status van de batterij.
•  Standaard uitgerust met volledig geïsoleerde 

oplaadtangen.
•  Ingebouwde bescherming tegen omgekeerde 

polariteit.

Uitbreidbare diagnoseapparaten voor elektrisch systeem, batterij,  
alternator- en startsysteem.

Acculader voor batterijen van 12 en 24 Volt, 50 Ampère.
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MIDTRONICS TESTEURS DE BATTERIES 
SERIE MDX-600
Testeurs de batteries, de démarreur et alternateur 
par conductance.

MIDTRONICS TESTEURS DE BATTERIES 
EXP-1000 ET EXP-1000 HD
Appareils de diagnostic pour système électrique, batterie, 
alternateur et démarreur.

MIDTRONICS TESTEURS DE BATTERIES 
POUR VEHICULES HYBRIDES HYB-1000
Développé pour un diagnostic en toute sécurité des voitures hybrides.

 f Convient à plusieures applications, types et 
standards de batteries.

 f Sûr, on peut l’utiliser partout même en présence 
du client.

 f Rapide et précis pour tester la batterie, le 
démarreur et l’alternateur.

 f Simple, grâce à une interface ayant fait ses 
preuves, on évite les erreurs de manipulations 
et d’interprétation; à chaque fois une analyse 
sûre et précise.

 f Option imprimante intégrée.

 f Test des batteries de 6 Volt et 12 Volt.
 f Multimètre digital intégré.
 f Toutes les normes courantes présentes

(SAE, DIN, EN, JIS,…).
 f Très grand affi chage graphique avec mode scope.
 f Le testeur EXP-1000 HD est la version poids-lourd 

du EXP-1000 avec routines spéciales DEEP CYCLE.

 f Apprécie l’état de la batterie en termes de 
puissance de conductance associé à la capacité de 
la batterie.

 f Lit et efface les codes défaut liés à la batterie.
 f Sécurité d’emploi, conçu pour travailler sur hauts 

voltages.
 f Convient à l’entretien préventif, détecte les 

problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Les batteries rendent 

l’âme souvent en été 

mais le client ne le 

constate qu’en hiver ! 

Avec la série MDX-600, 

vous créez plus de 

satisfaction clientèle en 

identifi ant les problems 

potentiels avant qu’ils 

n’apparaissent. Votre 

service client s’améliore 

considérablement grâce à 

des temps d’attente plus 

courts et vous réalisez 

plus de ventes en testant 

de manière pro active les 

batteries et les systèmes 

électriques.
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ACTIEPRIJS: € 969,00 

ACTIEPRIJS: € 1.439,00

ACTIEPRIJS EXP-1000: € 941,00 
ACTIEPRIJS EXP-1000 HD: € 1.075,00

ELEKTRON BATTERIJLADER HS 12/24-120

•  Hoogfrequentie acculader met multi-converter technologie.
•  Maximale laadstroom van 120 Ampère bij 12 Volt en 

60 Ampère bij 24 Volt.
• Voedingskabel lengte 5 meter, laadkabels lengte 5 meter.
•  Levert continu de gespecificeerde stroom, vooral belangrijk 

bij het flashen van de ECU’s van de nieuwe generatie 
voertuigen.

•  Ondersteunt de werking bij het vervangen van de batterij.
•  Onmisbaar in de moderne werkplaats!

Acculader voor batterijen van 12 en 24 Volt.
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HUNTER WIELUITLIJNAPPARAAT PROALIGN 

TAE INDUCTIEWARMER INDUCTOR T-3000 (3,5 KW)

•  De HUNTER PRO ALIGN gebruikt de sterke 
high-tech camera technologie van de beroemde 
HUNTER HAWKEYE.

•  Super stabiele, precieze en ongelofelijk snelle 
wieluitlijners.

•  Leverbaar met supersnelle HQ “QuickGrip” 
wielklemmen.

•  Camera sensor kit gemonteerd op cabinet,  
met paal of met muurbevestiging.

•  Elektronische of manuele hoogteverstelling  
van de camera boom.

•  Geoptimaliseerde software voor een stijgende 
productiviteit!

Toepassing voor personenwagens.

•  Vermogen instelbaar tussen  
0 en 100 %.

•   Verwarmen van bouten, moeren, 
spoorstangen en tal van andere 
toepassingen.

•  “Watercooled” tot in de tip!

Zag u nog nooit een inductiewarmer in werking?  
Dan zal u erg verbaasd staan tijdens een demonstratie.

HUNTER, de absolute referentie in wielservice!

Met deze toestellen verhitten we uw staalplaat of verroeste bout vuurrood in slechts 
enkele seconden!

ACTIEPRIJS: € 2.499,00

U HEEFT REEDS EEN  
ECHTE HUNTER  

WIELUITLIJNER VANAF   
€ 14.975,00 !

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!
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T-SCAN BANDENPROFIELDIEPTEMETER GROOVE GLOVE

OMA 4-PALENHEFBRUG 526 B

•  Meet in slechts enkele seconden de diepte van 
het profiel, de noodzaak om over te gaan tot een 
wieluitlijning en de remafstand met de huidige staat 
van de banden.

• Handscanner, meet snel en uiterst precies.
•  De nummerplaat kan er ook mee gefotografeerd 

worden.
•  Eveneens de oplossing voor het scannen van  

sets banden in de stockageruimten.
• Alle data worden in een database opgeslagen.
•  Zeer duidelijke rapporten overtuigen uw klant.

•  Uiterst betrouwbare 4-palenhefbrug met een 
hefvermogen van 4.000 kg.

• Hydraulische veiligheid in geval van overbelasting.
• Veiligheid in geval van kabelbreuk.
•  Speciaal uitgerust met lange schuifplaten 

achteraan voor wieluitlijning.

Revolutionaire handscanner!

4-palenhefbrug voor algemeen gebruik en specifiek voor wieluitlijning.

ACTIEPRIJS: 
€ 6.999,00

ACTIE: NU MET  
GRATIS HANDIGE  

DRAAGHOLSTER ZODAT  
U HET TOESTEL STEEDS  

BIJ U HEEFT!
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MAHA 2-PALENHEFBRUG MAPOWER II 

MONDOLFO FERRO WIELVRIJE SCHAARHEFBRUG TITAN X1300

•  Elektrohydraulische hefbrug beschikbaar in een 
hefvermogen van 3.000 kg.

•  De opritten zijn afhangend maar kunnen door 
een uitschuifbare support ondersteund 
worden. Langere voertuigen kunnen dus ook 
opgetild worden omdat deze supports ook 
de volledige draagkracht bezitten.

•  Hefhoogte van 1 meter.
•  De minimum hoogte van de hefbrug bedraagt 

1.150 mm.
•  Uiterst veilig dankzij het MASTER / SLAVE 

systeem.

Dé ideale hefbrug voor bandenservice.

ACTIEPRIJS: € 3.995,00

•  Zeer kwaliteitsvolle drempelvrije 2-palenhefbrug met 
snelle hef- en daaltijden. 

•  Uitzonderlijk groot zwenkbereik met standaard reeds lage 
opnamehoogte.

•  Standaard ingebouwde professionele LED verlichting 
geïntegreerd in de robuuste kolommen.

•  Onderhoudsvriendelijk, optioneel eigen diagnose 
systeem via WIFI (IOT), dat door de klant zelf mee te 
volgen is via PC of Smartphone.

•  Exceptionele stijfheid van dit kolomontwerp,  
waardoor zware wagens ook stevig op deze  
robuuste MAHA constructie staan.

Professionele 2-palenhefbrug, hefvermogens van 3.000 kg tot 5.500 kg.

ACTIEPRIJS VOOR DE MAPOWER II
3.500 KG : 

6.700,00 € +  IOT (INTERNET  
OF THINGS) MODULE GRATIS.
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ROTARY 2-PALENHEFBRUG SPOA 3 TSA

RAVAGLIOLI BANDENDEMONTEERMACHINES G1180.30 EN G1800

•  Uiterst betrouwbaar dankzij een robuuste cilinder per 
kolom!

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

•  Leverbaar in 2 verschillende hoogtes.
• Amerikaanse kwaliteit en robuustheid!

•  Monteer zonder bandijzers.
•  Geen enkel risico op velgbeschadiging.
•  Kinderlijk eenvoudig in gebruik.
•  Bandenmaat ingeven en pedaal indrukken, de rest gebeurt 

vanzelf!
•  Verkrijgbaar met pneumatische wiellift (optioneel).

Hydraulische 2-palenhefbrug met een hefcapaciteit van 3.500 kg.

Professionele “leverless” bandenmachines aan een zeer aantrekkelijke prijs!

U HEEFT REEDS  
EEN ÉCHTE  
RAVAGLIOLI  

BANDENWISSELAAR 
VANAF € 8.948,00 !

ACTIEPRIJS: € 4.399,00 
INCLUSIEF EXTRA BEDIENING  

OP DE TWEEDE PAAL!

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!
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HUNTER WIELBALANCER GSP9200 TOUCH

ROBINAIR AIRCO SERVICE STATION COOL TECH 1234-5i

•  SmartWeight® technologie verbetert het balanceren, reduceert het gebruik 
van gewichten en verhoogt de productiviteit.

•  Intuïtief touchscreen vergemakkelijkt het werk en geeft live 3D instructies.
•  CenteringCheck® verzekert het correct centreren en elimineert fouten.
•  HammerHead® optie vergemakkelijkt het plaatsen van gewicht en verlicht  

de werkzone.

•  HYBRID PROOF, totaal gescheiden olieinjectiesysteem  
PAG/POE en reinigingscyclus.

•  Geïntegreerde tank van 20 kg.
•  Dubbel olie-injectiesysteem voor PAG en POE olie.
• Communicatie mogelijk via app voor Smartphone.
• Gratis updates van de databank.

Exclusieve features maken balanceren sneller  
en eenvoudiger.

Volautomatisch aircotoestel voor R1234yf koelmiddel, milieuvriendelijk en efficiënt.

ACTIEPRIJS: € 2.995,00

ACTIEPRIJS: € 3.950,00

U HEEFT REEDS EEN ÉCHTE 
HUNTER WIELBALANCER 

VANAF € 6.875,00!

ROBINAIR AIRCO SERVICE STATION COOL TECH AC 590 PRO

•  De AC 590 PRO, voor R134a koelmiddel, is uitgerust met alle 
functies die nodig zijn om professioneel te werken.

•  Sterke gereputeerde twee-traps vacuümpomp.
•  Gepatenteerd olie-afscheidingssysteem.

Dit toestel wordt aanbevolen door de grootste constructeurs.  
Meer dan 700 toestellen op de Belgische markt!

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!
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CEMB WIELBALANCER ER63

CEMB WIELBALANCERS ER70 SE SPOTTER

•  Automatische invoer van de balanceergegevens; de velgafstand en de 
diameter van het wiel worden automatisch gedetecteerd.

•  Het wiel stopt automatisch op de plaats waar het balanceergewicht  
dient aangebracht te worden.

•  Uitgerust met alle noodzakelijke balanceerprogramma’s voor de 
professional: SPLIT, ALU en OPT.

• Ontwikkeld voor intensief gebruik met hoge prestaties.
• Volledige en vlotte toegang tot het interne gedeelte van de velg.
• Geschikt voor wielen met een diameter van 10” tot 30”.

•  Volautomatische invoer van de balanceergegevens: de velgafstand, 
de wieldiameter en de velgbreedte worden automatisch gedetecteerd.

•  Uitgerust met de gepatenteerde automatische POWER LOCKING 
opspanning.

•  Functie SPOTTER: een laserstraal duidt zeer precies aan waar de 
te bevestigen balanceergewichten op de binnenkant van de velg 
aangebracht dienen te worden.

• Innovatief touch screen.
•  Uitgerust met alle noodzakelijke balanceerprogramma’s voor de 

professional: SPLIT, ALU en OPT.
• Ontwikkeld voor intensief gebruik met hoge prestaties.
• Geschikt voor wielen met een diameter van 10” tot 30”.

Ergonomische wielbalancer met multifunctionele digitale display.

Ideale harmonie tussen betrouwbaarheid, unieke eigenschappen, design en prijs! 

 ACTIEPRIJS:
 € 5.185,00

ACTIEPRIJS: 
€ 3.060,00

MONDOLFO FERRO BANDENWISSELAAR 
AQUILA AS 944 LL 2V

•  Dankzij het innovatieve leverless systeem is er geen bandijzer  
meer nodig; dus werken zonder inspanning te leveren! 

•  Solide en robuuste machine, uitermate geschikt voor intensief gebruik.
•  Geschikt voor tubeless banden.

Volautomatische leverless bandendemonteermachine.

ACTIEPRIJS:
€ 6.999,00

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!
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MONDOLFO FERRO BANDENWISSELAAR TB 125 N

CEMB WIELBALANCER C206

•  Geschikt voor alle types van wielen, met 
binnenband of tubeless, tot diameter 26”.

•  Universele zelf centrerende hydraulische 
montagekop.

•  Rotatie van de montagekop in wijzer- en 
tegenwijzerzin.

•  Beweegbare bandhieldrukker arm.
•  Ergonomisch bedieningspaneel gemonteerd  

op een exclusief gelede arm.

•  Uitgerust met een 12 en 24 Volt  
voeding en ingebouwde accu:  
kan dus ook als mobiele wielbalancer gebruikt 
worden.

• Verplaatsbaar naar het wiel.
•  Ingebouwd liftsysteem: één persoon kan alleen  

het zwaarste wiel balanceren.
• Maximale wieldiameter: 1.300 mm.

Elektrohydraulische bandenwisselaar voor wielen van vrachtwagens en bussen.

Manuele wielbalancer voor wielen van vrachtwagens en bussen.

ACTIEPRIJS:
€ 4.641,00

ACTIEPRIJS: € 8.402,00

TEL. : 02 481 79 00 
FAX : 02 481 79 49

INFO@TAE.BE 
WWW.TAE.BE

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie!

Contacteer ons  
voor een vrijblijvende 
demonstratie!




