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SKY-Lift, körbanelyft för tunga fordon
Skylift är en saxkörbanelyft med en lyftkapacitet på 20, 25 eller 35 ton.
Inga stolpar eller tvärbalkar hindrar åtkomst till fordon.
Skylift är utrustad med 2 olika säkerhetsystem, helt oberoende av
varandra, ett mekaniskt och ett hydrauliskt.
Lyften kan alltid sänkas ned, även vid strömavbrott.
Skylift kan seriekopplas så den totala körbanelängden blir 29 meter.
Tillbehör: Belysning, frihjulslyft osv.
Tekniska data:
• Lyftkapacitet: 20 - 35 ton
• Lyfthöjd: 1750 mm
• Körbanelängd: 7 - 14,5 m
• Körbanebredd: 750 mm
• Lyfttid: 89 sek

SKY-Lift, Washbay
LV-lyft utvecklad för tvätthallar
• Helgalvaniserade körbanor.
• Övriga delar belagda med maritime coating.
• Vattentät låsbar manöverbox i rostfritt stål.
Utvecklad av Stertil-Koni för att möta
säkerhetskraven gällande rengöring av
fordons undersida.

www.gesab-sweden.se
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Hydraulisk tvåpelarlyft 5,5 - 9 ton
2-PELARLYFT FREEDOMLIFT
På grund av sin oöverträffade flexibilitet
erbjuder 2-pelarlyften FREEDOMLIFT en
överlägsen lösning för att lyfta ett brett utbud
av fordon från kommersiella skåpbilar till
små tunga fordon. FREEDOMLIFT-konceptet
är genialt och enkelt. De teleskopiska
lyftarmarna gör att de två armarna enkelt och
snabbt kan justeras för att träffa fordonets
lyftpunker.
• Flexibel och effektiv
• Optimalt verkstadsutrymme
• Hållbar och robust
• Säker automatisk armlåsning
Optimal arbetsyta
Olika armkonfigurationer kan väljas för olika
bredder mellan pelarna och ett brett utbud av
adaptrar finns tillgängliga som ger mångsidighet när man arbetar på olika fordon.
Optimal Automatisk armlåsning
FREEDOMLIFT-modellerna med enkla
och dubbla teleskoparmar har automatisk
armlåsning för ökad arbetssäkerhet och
säkerhet:
Särskilda arm-release handtag på de enkla
eller dubbla teleskoparmarna möjliggör
enkel manuell och exakt positionering av
lyftarmarna, när armarna är förhöjda från
golvet och nära upphämtningspunkterna.
Det automatiska armlåsningssystemet är
tillförlitligt och kräver lågt underhåll.
Olika armkonfigurationer kan väljas för olika
bredder mellan kolumnerna och ett brett
utbud av adaptrar finns tillgängliga som
ger mångsidighet när man arbetar på olika
fordon.
Extensivt testad tillförlitlighet
FREEDOMLIFTs hydrauliska system har minimalt med rörliga delar och har
testats med mer än 20 000 lyft- och sänkcykler vid maximal lyftkapacitet.
Dessa testresultat garanterar en omfattande och säker användning i
verkstaden.
Alla FREEDOMLIFT modeller är godkända av officiella
inspektionsmyndigheter:
• CE-certifierad (Europa)
• ANSI / ALI-ALCTV-certifierad (USA)
• CSA-certifierad (Kanada)
• CE stopp
• Automatisk överbelastningsskydd
• Ergonomisk design utan skarpa kanter
• Låsande spärrhake engagerad av tyngdkraften. Låsningssystemet är alltid
aktivt även när 2-pelarlyften är avstängd med låsningssteg på bara 35 mm
• Kompakta lyfttassar och armar minimerar snubbelrisk i verkstaden
• Automatisk begränsare när högsta position uppnås
• Lyft/Sänk rörelsen slutar omedelbart om användaren släpper respektive knapp

www.gesab-sweden.se
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Fyrpelarlyftar: 5,5 - 7 ton
Stertil-Koni kompakta billyftar med 4 pelare är mycket
mångsidiga för underhåll, service och andra arbeten.
De kompakta 4-pelarlyftarna är specifikt utvecklade för
den nya generationen av långa kommersiella skåpbilar
och lätta lastbilar. Även i mindre verkstäder har mekanikern gott om arbetsutrymme under och runt lyften.
Systemet är utrustat med två hydraulcylindrar.

Ta hjälp av våra experter i ert val av lyft

• Unik med sin låga påkörningshöjd
• Kompakt utrymmesbesparande design
• Bredd, justerbara plattformar
• Låg påkörningshöjd för enkel åtkomst till körbanorna
• Justerbar sänkningshastighet för säker och kontrollerad sänkning
Maximal lyfthöjd
Den unika lyfthöjden på mer än 2 meter uppnås på
mycket kort tid. Detta innebär att även en lång mekaniker kan arbeta upprätt under fordonet.

ST4070 den optimala lyften för
husbilar / långa transportbilar

Fyrpelarlyftar, för tunga fordon
Lyftkapacitet 12 - 30 ton
• Hydrauliska fyrpelarlyftar med en lyftkapacitet från 12 - 25 ton. Med tvärbalk 30 ton
• Ingen hindrande tvärbalk mellan körbanorna
(ej ST4120)
• Snabb! ST4175 och ST4250: Lyfttid
endast 72 sek
• Lång livslängd
• Mekaniskt spärrsystem
• Lyften kan monteras för att passa de
fordon som ska lyftas
• Justerbara körbanor
• Hög lyfthöjd på hela 1900 mm
ST4120 har lyfthöjd på 1880 mm
• Flera lyftar kan seriekopplas och
köras tillsammans
(Gäller St4175, ST4250, ST4300)

Tillbehör:
Belysning, manöverenhet på två pelare,
långa körramper, körramper
för nedsänkt montage, frihjulslyftar

Seriekoppling av lyft

www.gesab-sweden.se
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Ingen tvärbalk. Enkelt att komma in under fordon
med t.ex. spilloljebehållare
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Eco-Lift

”Unik ingroundlyft som endast kräver
ett djup på 860 mm”
7” pekskärm med intuitiv kontrollpanel
Endast 13 liter hydraulolja per lyft

ECOLIFT är ingroundlyft med en lyftkapacitet på 13500kg per lyft
• En lyft kan bestå av 2,3 eller 4 lyftar.
• Enkel installation då den levereras ihopmonterad och släpps ned i den färdiga gropen.
• Lyftarna kan vara fast monterade eller rörliga. En rörelse på 3000/4000 eller 5200mm kan erhållas.
• ECOLIFT kan sänkas ned under golvnivå
• Gropen täcks av plåtar som klarar av 6 ton (punktbelastning på 3,4 ton på 5*5cm).
• Lyften är utrustad med mekaniskt spärrsystem.

Diamond-Lift
Hydraulisk in-ground lyft för tunga
fordon, 30.000 kg - 64.000 kg
7” pekskärm med intuitiv kontrollpanel
Endast 13 liter hydraulolja per lyft

• Diamond-Lift är ingroundlyft med en lyftkapacitet på 15 eller 16 ton per lyftpelare.
• En lyft kan bestå av 2,3 eller 4 pelare.
• Lyften är utrustad med mekaniskt
spärrsystem.

www.gesab-sweden.se
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Stertil-Koni SK2055, 2070/2090 lyftadapters:
Stertil-Koni SK2055,
2070/2090
lyftadapters:
• Gummitass 128 x 26 mm (endast SK2055)
• Gummitass 128 x 36 mm
• Lyfttass med räfflad ovansida, 110 x 110 mm
• Förhöjning 40 mm
• Förhöjning 90 mm
• Förhöjning 160 mm
• Förhöjning 250 mm
• Platt lyftadapter, stål, 92 x 100 mm
• V-adapter, 150 x 20 mm
• U-adapter, 120 x 120 mm
• Konadapter för Sprinter/Crafter
• Prismaadapter för Sprinter/Crafter
• Lyftadapter Renault Mascott

Tillbehör för lyftbockar

Arbetsbelysning

Tvärbalk för lyft av specialfordon, extra bred

Tvärbalk för lyft av specialfordon

Tvärbalk för lyft av jordbruksfordon

Tvärbalk för lyft av lätta lastbilar

www.gesab-sweden.se
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Ingroundlyftar för tunga fordon
UL Serien, 2 - 5 pelare
• Lyftkapacitet 15 ton per cylinder
• 2 till 5 cylindrar, alla flyttbara
• Driftsäker.
- Inga mekaniska spärrar
- Dubbla hydraulcylindrar
- Lyftkolvar skyddas av ytterhölje
• Litet inbyggnadsdjup, endast 1830 mm

Produktfördelar:
• Snabb installation – Lyften kommer helt
färdigmonterad i varmgalvaniserad kassett.
• Detta ger en kort total byggtid som ger mindre störning
i befintlig verkstad.
• Teleskopiska cylindrar – Kräver mindre djup i gropen.
• Plug & Play – Allt är monterat och testat i fabrik, bara att ansluta el.
• Manövrering – Pekskärm med tydliga symboler för full kontroll.
• Fyrkantiga yttercylindrar – Ger en mkt stabil lyft samt skyddar
hydraulcylindrarna från både åverkan och smuts.
• Lyfthuvuden – I nivå med golvet under hela lyftrörelsen, dessutom
ingår ett antal lyftadapters som std.
• Täckplåtar – Kraftigt aluminiumjalusi som klarar 7 tons belastning.
• Inbyggd Wifi – Fjärrsupport om något trots allt går fel.
Utvecklad med fokus på lång livslängd och
låga driftkostnader
• Enkel att installera - sparar tid och pengar
• Driftsäker och användarvänlig – sparar tid och pengar
• Servicevänlig – sparar tid och pengar

Överkörningsbar
Lyftok i nivå med golvet i hela
rörelsens längd
Färdigmonterad från fabrik.
Enkel installation

www.gesab-sweden.se
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UC6000 körbanelyft

UC-6000 är en tillförlitlig elektrohydraulisk lyft med 6 tons lyftkapacitet och ett lågt
underhållsbehov.
Alla servicepunkter är lättåtkomliga.
UC-lyften är lättanvänd och dess
låga påfartshöjd, endast 185 mm,
gör det enkelt att köra upp fordon.

UC-seriens lyftar finns med olika körbanelängder:
4500 - 6000 mm så fordon med långa axelavstånd
kan lyftas. Finns även i besiktningsutförande,
med integrerade skakplattor.
Tillbehör: Belysning, frihjulslyft, överkörningsramper, ben för fyrhjulsmätning,
skakplattor osv.

• Lyftkapacitet: 6000 kg
• Lyfthöjd: 1850 mm. Minhöjd: 185 mm
• Maximal körbanelängd: 6000 mm
• Lätt att utföra arbeten på axlar, motorer och växellådor

Pallbockar 6 - 500 ton
Nordlift pallbockar finns med lyftkapacitet
från 6 ton till 500 ton.
Pallbockarna tillverkas utifrån
kundens behov.
De finns i flyttbara utförande.

www.gesab-sweden.se
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Cisor saxlyftar
Butler Cisor Lift är saxkörbanelyftar med en lyftkapacitet
på 5 eller 6 ton.
Fördelen med en saxkörbanelyft jämfört med en fyrpelarlyft är att det inte finns några pelare eller tvärbalkar
mellan körbanorna vilket ger friare åtkomst runt fordonet.
Lyften kan monteras nedsänkt om ett slätt
verkstadsgolv önskas.
Butler Cisor Lift kan utrustas med belysning.

Cisor Lift finns i flera olika versioner som kan
kombineras beroende på verkstadens behov:
• Släta körbanor för montering på golv.
• Släta körbanor för montering i grop.
• Fyrhjulsmätning med uttag i fram
samt inbyggda glidplattor i bak.
• Inbyggd saxlyft.
• Skakplattor.
Alla modeller kan levereras med frihjulslyft
som monteras mellan körbanorna.

Cisor Truck 209 och 213

Saxkörbanelyft för fordon
• Truck 209 - lyftkapacitet 9 000 kg
• Truck 213 - lyftkapacitet 13 000 kg

www.gesab-sweden.se
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Mobi lyftbockar 25 och 30
• Elektromekaniska
• Utbyggbara upp till 8 st bockar
• Automatisk smörjning av spindel/mutterpaket
• Elektronisk synkronisering av lyfthöjd
• Finns special version för gaffeltruckar
• Finns special version för husbil

Speedliner TWS Truck
Fyrhjuls mätare

Lastbilar
Tillval: Aligner
connect, mobil
app till Butlers
hjulmätare

www.gesab-sweden.se

Bussar
Tunga fordon
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4,65 S och 4,80 H
Med den beprövade Nussbaum-hydrauliken, de perfekt raka körbanorna, det automatiska säkerhetslåset var 100 mm med den automatiska
säkerhetsspärren, de flexibla spårvidderna på körbanorna COMBI LIFT
4.65 S eller 4.80 H är den perfekta följeslagaren för varje bilverkstad
som behöver en tillförlitlig, prisvärd lyft som tillgodoser alla krav man
kan ställa på en billyft.

Lyften finns i olika versioner:

4,65
• Lyftkapacitet: 6500 kg
• Max. lyfthöjd: 1980 mm
• Lyfttid: 35 s.
• Min. lyfthöjd: 190 mm
• Körbanebredd / längd:
670 / 5540 mm

Standard A: Fyrhjulsmätning med uttag för vridplattor och
inbyggda glidplattor
Plus: Inbyggd saxlyft
Plus A: Inbyggd saxlyft och uttag för vridplattor samt
inbyggda glidplattor
Den inbyggda saxlyften har en lyftkapacitet på 3500 kg.

2,65 SST DG

Hydraulisk 2-pelarlyft , lyftkapacitet: 6,5 ton
Dubbelledade armar för
maximal flexibilitet,
lyfter exempelvis allt
från en Smart till en
stor Sprinter/Crafter

2,65 SST DG

Unilift, hydraulisk saxkörbanelyft
Saxlyftar för personbilar och lastbilar upp till 8000 kg.
Robusta, praktiska, platssparande och väl testade
lyftar från Tyskland.
För placering på golv eller nedsänkt i golv.
Finns i flertalet versioner.

www.gesab-sweden.se
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Omnilift
Inground lyftar med lyftkapacitet upp till 25 ton per kolv, upp till 10 st lyftkolvar kan sammankopplas
In-ground lyft med kvadratiska lyftkolvar. Kan monteras både i grop eller takhängd.
Kolvarna kan flyttas längsledes för att träffa fordonens lyftpunkter optimalt.
Kräver endast 1.550 mm djup för installation.

Truckbay
Komplett smörjgrop för service
och inspektion av tunga fordon
Nussbaum Truckbay är prefabricerad och
monteringsfärdig. Med en grophöjd på 1,6 m
erbjuder Truckbay en modern och ergonomisk
arbetsmiljö. Truckbay finns i flera olika längder
upp till 32 m och en grophöjd som kan vara
1,4 -1,6 m.

För ytterligare
information
kontakta oss
eller se
produktbladet

www.gesab-sweden.se
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HF 3S 5000
Hydraulisk 2-pelarlyft med dubbelledade teleskopiska lyftarmar, lyftkapacitet: 5000 kg. Världens enda billyft
med 3 st säkerhetssystem.
• Lyftkapacitet: 5,0 t
• Skyddad motor
• Höjd: upp till 4904 mm
• Lyfttid: 30 s
• Uttag för 230VAC och
• Sänktid: 15 s
tryckluft i manöverpelaren

lyften
e
t
s
a
b
”Snab rknaden”
på ma

NUSSBAUM NT TEKNOLOGI
• Dubbelt master-slave system
• Korskopplat hydraulsystem - ger en synkroniserad lyftrörelse utan kablage eller fotoceller

• Säker i varje höjd utan ytterligare spärrsystem
• Enkelt handhavande och mjuk lyftrörelse
• Snabb, Tyst och Kraftfull

Koni pallbockar, Lyftkapacitet från 5 - 20 ton
Koni pallbockar finns i olika modeller, hopfällbara eller fasta.
De finns med fjäderbelastade eller fasta hjul.
Lyftkapaciteten för de hopfällbara pallbockarna är 8 -12 ton.
De ej hopfällbara pallbockarna (fasta) har en lyftkapacitet
på 5 - 20 ton.
Lyfthöjden för
pallbockarna är:
• Hopfällbara:
765 - 2020 mm
• Ej hopfällbara:
355 - 1900 mm

Tillbehör till
hopfällbara
pallbockar

Väggfäste till
hopfällbara
pallbockar

www.gesab-sweden.se
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Butler Navigator - Däckmaskiner för tunga fordon
NAV 73
• Fälgdiameter: 11 - 50” (60” med förlängare: G108A39)
• Trådlös kontrollpanel
• Samtliga moment styrs via kontrollpanelen
• Motorn slår automatiskt av efter 5 s inaktivitet
• Extra långa chuckarmar - för fälgar med extrema
dimensioner
• Dubbel vagnrörelse - motor och verktyg är
körbara samtidigt
• Snabb
• Max. hjuldiameter: 2700 mm
• Max. hjulbredd: 1750 mm
• Motorer: 1,5/2,5 kW (roterande/hydraulisk)
• Max. hjulvikt: 3000 kg

NAV 51
• Fälgdiameter: 11 - 42” (56” med förlängare: G108A12)
• Trådlös kontrollpanel
• Samtliga moment styrs via kontrollpanelen
• Motorn slår automatiskt av efter 5 s inaktivitet
• Max. hjuldiameter: 2550 mm
• Max. hjulbredd: 1500 mm
• Motorer: 1,3/1,85 kW (roterande/hydraulisk)
• Max. hjulvikt: 2300 kg

NAV 43
• Fälgdiameter: 11 - 42” (56” med förlängare: G108A12)
• Trådlös kontrollpanel
• Samtliga moment styrs via kontrollpanelen
• Motorn slår automatiskt av efter 5 s inaktivitet
• Dubbel vagnrörelse - motor och verktyg är
körbara samtidigt
• Snabb
• Max. hjuldiameter: 2450 mm
• Max. hjulbredd: 1100 mm
• Motorer: 1,3/1,85 kW (roterande/hydraulisk)
• Max. hjulvikt: 2000 kg

www.gesab-sweden.se

14

Tel. 08-732 29 00

mer än 30 års erfarenhet

NAV 101
Monteringsmaskinen tar liten golvyta.
Däck och fälg sätts upp framifrån maskinen på
de hydrauliska klorna som är höj och sänkbara.
Dubbla klinchpresshjul underlättar
demontering och montering.
Minsta håldiameter för fastsättning
av fälg är endast 90mm.
Chuck och upp/ned
rörelse

• Fälgdiameter 11”- 27”
• Maximal hjuldiameter: 1320 mm
• Maximal bredd 540 mm
• Effekt elmotor: 2 kW
• Effekt hydraulmotor: 1,5 kW
• Klinchpresskraft: 18000 N
Ergonomi (enkelt att få upp
• Maximal hjulvikt 1200 kg
hjulet i chuck)

Dubbla klinchhjul för lätt
demontering

NAV 26 HW
För buss och lastbilshjul
• 14” till 27 “hjul
• Maximal däckdiameter: 1300 mm
• Rotations motoreffekt: 1,1 kW
• Hydraulisk motoreffekt: 2,0 kW
• Klinchpresskraft: 16000 N
• Maximal hjulvikt: 1200 kg

Tar liten plats

Butler Highway - Däckmaskiner för arbete ute hos kunden
Librak 240 HW

NAV 26 HWT
• Däckmontering efter vägen
• Kompakt och lätt
• Fälg dimension: 11” - 27”
• Max. hjulbredd: 950 mm
• Max hjuldiameter: 1300 mm

• Kompakt och extra lätt - 115 kg
• Fälg dimension:11” - 30”
• Max. hjulbredd: 950 mm
• Max hjuldiameter: 1320 mm

www.gesab-sweden.se
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Librak 240 RTLCD
Prisvärd balanseringsmaskin med integrerad hjullyft
för personbil-, motorcykel- och lastbilshjul
• Fälgdiameter: 10 ”- 30”
• Fälgbredd: 1.5 ”- 22”
• Maximal hjulvikt: 200 kg
• Rotationshastighet: 80 rpm
• LED-display
• Levereras med däcklyft som sparar ryggar
• Gott om plats för vikter, verktyg och tillbehör

280 RTLC

GIBOX och GIDW

Storebror till
Librak 240HTLCD
Allt som den har
och ännu mer
• 10”- 30” hjul
• Max. hjulbredd : 22”
• Automatisk uppmätning av
fälgstorlek med inre mätarm
• Automatiskt stopp vid yttre
viktpositionen
• Automatisk rotation till
nästa balansvikt
• Integrerad hjullyft
• 19” TFT-skärm
• Rotationshastighet : 80 rpm
• Max. hjulvikt : 200 kg
• Precision 5 g (LV),
eller 1 g (PB)

505 GIBOX

Säkerhetsbur för
luftpåfyllning av hjul

GIBOX

• Stark säkerhetsbur med
dörrar i båda ändar
• Mått: H1520 x L2930
(L1685 med dörrar
stängda) x B783 mm
• Vikt: 210 kg

GIDW

• Automatisk luftpåfyllare
• Noggrannhet: 0,08 bar
(PV) och 0,16 bar (LV)
• Program för last- och
person-bilar
• Maximalt tryck för PV
4.3 bar och LV 10 bar

Medföljande tillbehör

www.gesab-sweden.se
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ASC 3300 Helautomatiskt
underhåll av ac-system
ASC 3000 är en servicestation speciellt framtagen för
att arbeta med större A/C-system som
exempelvis bussar.
För att klara av att hantera större köldmediemängder
är ASC 3300 utrustad med följande:
• 2-stegs vakuumpump, 192 l/min
• 30 kg interncylinder
• Injektorpump 1 kg/min
• Serviceslangar 8 m
ASC 3000 utför följande processer automatiskt:
• Tömning/återvinning av R134a (enligt SAE J2788)
• Tömning av förbrukad olja
• Vakuumsugning
• Läcktest med vakuum
• Påfyllning av ny olja
• Påfyllning av spårmedel
• Påfyllning av R134a med
kompensation av serviceslangar

ASC 1300 G
Helautomatiskt underhåll
av A/C-system
• Helt automatiska funktioner
• Vacuum tryck på 0,5 mbar
• Tank för 10 kg köldmedel, uppvärmd
• Vridbar display
• Skrivare
• Patenterad fyllning av olja och spårmedel
• Uppfyller standard J2099, J2788
• Intuitivt användargränssnitt
• Högkänslig våg
• Omfattande databas
• Användaren kan skapa sin egen databas
med 100 fordon

Mutterdragare
för tunga fordon

Spilloljebehållare
med skål
100 liters spilloljebehållare
med ejektor och sugsonder
med unik ergonomisk skål
Behållaren är försedd med en asymmetrisk
skål som går att vrida 360° samt speciellt
utformat galler som förhindrar stänk.
Överdelen på behållaren är utformad som en
bricka med olika fack för verktyg, brickor etc.
Speciell hållare för utloppsslangen.

• Längd: 1500 mm
• Bredd: 580 mm
• Höjd: 1040 mm

www.gesab-sweden.se
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Motorstativ

R10 Roterande motorstativ
• Roterbart
• 500 kg
• Vikt 24 kg

R12 Dubbel roterande moterstativ
Stativet är justerbart i längdriktningen och
är monterat på hjul med låsmöjlighet.
• Mobil
• Roterbart

R11 Tungt roterande motorstativ
Med dubbel fläns och fyra justerbara armar.
Stativet är justerbart i längdriktningen.
• Mobil
• Roterbart

• 800 kg
• Vikt 46 kg

• 1200 kg
• Vikt 206 kg

DP 1800
Med Twin hammer mekanism.
ABS-hus. Inbyggd kraftregulator
• För 1/2” hylsa
• Max vridmoment: 1080 Nm
• Arb.vridmoment: 100 - 946 Nm
• Inlopp: 1/4” NPT
• Längd: 166 mm
• Slag/min: 1050
• Vikt: 2,1 kg
• Arb.tryck: 6,3 bar

DP 256 BG AL
Hög tyngd/kraft förhållande.
3.jaw hammar mekanism

DP 38
Twin hammer mekanism.
Heavy Duty modell. Aluminium hus
• För 3/4” hylsa
• Max vridmoment: 900 Nm
• Arb.vridmoment: 210 - 710 Nm
• Inlopp: 3/8” BSP
• Längd: 151,5 mm
• Slag/min: 1100
• Vikt: 2,52 kg
• Arb.tryck: 6,3 bar

www.gesab-sweden.se
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• För 1” hylsa
• Max vridmoment: 3185 Nm
• Arb.vridmoment: 588 - 1666 Nm
• Inlopp: 1/2” BSP
• Längd (utan städ): 299 mm
(städ): 191 mm
• Slag/min: 750
• Vikt: 10,65 kg
• Arb.tryck: 6,3 bar
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Lösningar för hantering av avgaser
Avgasrullar

Avgasfläktar 3-fas

ASE slangrullar
Överkörningsbara avgasslangar.
Finns fler modeller än nedanstående
exempel, kontakta oss för information.
Finns även motordrivna
ASE 65-075/7,5
Längd: 7,5 m ø75 mm

Hög energieffektivitet,
hållbarhet och minskade
koldioxidutsläpp.
FB 037 0,37 kW
FB 055 0,75 kW

ASE 65-100/10
Längd: 10 m ø100 mm

FB 110 1,1 kW

ASE 65-125/10
Längd: 10 m ø125 mm

Även med
inverterstyrning

ASE 85-150/10
Längd: 10 m ø150 mm

Kanaler

Armar för avgasslang
Avgasmunstycken

ASA armar
Armarna kan anpassas
efter verkstadens behov.
Flexibla lösningar med
3-delad arm.
Slangen som hänger
ned är utrustad med
balansblock.

AGOS-075 T / 100 T
Gummiavgasmunstycke
med tång och spjäll.
Passar avgasslang med
diameter på 75
eller 100 mm.

• Glider lätt
• Installationen kräver inga
specialverktyg
• Inga slangar som hänger ned

AT 160-125 / AT 160-150
Munstycken med tång. Passar
avgasslang med diameter på
125 mm och 150 mm.
Munstycket har en
diameter på 160 mm
APMO
Pneumatiskt munstycke
med sond.

Slangskenor

• Lätt att flytta
• Lätt att justera, takfästen
• Aluminiumskena

Y-grenkoppling

RX Punktutsug

Grenkoppling för dubbla
avgasrör. Slang AG:
Svårantändlig, överkörbar, lämplig för
fordonsavgaser.

Punktutsug med gasfjäder
för bl.a. svetsarbetsplatser.
Finns i längderna 1,5 / 2 /
3 och 4 m

www.gesab-sweden.se
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Diagnostik och verkstadsinformation för tunga fordon
Förenklar diagnostik, service och
reparation av tunga fordon.
T.ex. lätta och tunga lastbilar, bussar,
trailers, entreprenadmaskiner.

Inte bara
diagnostik,
utan även
reparationshjälp!

Det kompletta
diagnosverktyget !

Guidad felsökning

Programmet innehåller:
• Fordonsdiagnostik, läsa och radera felkoder.
• Automatisk systemsökning.
• Guidad felsökning.
• Teknisk information.
• Kopplingsschemor.
• Reparationsinstruktioner.
• Serviceschemor.
• Funktionsbeskrivningar.
Reparationsinstruktioner
• Ändra parametrar.
• Felkodsläsare.
• Kalibreringar.
• Anpassningar.
• etc ...

www.gesab-sweden.se

• All information i samma program.
• Förkorta arbetstiden för att utföra diagnos,
service och reparationer av fordon.
• Funktionsbeskrivning av system.
• Serviceschemor.
• Automatisk systemsökning.
• Ändring av parametrar.

20

All information
samlad i ett
program
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OHW Diagnostik för entreprenad maskiner, stationära
motor, sopmaskiner och tillverkar specifika motorer
Instrumentet förenklar diagnostik, service och reparation av entreprenadmaskiner då det innehåller all information som verkstaden behöver.
Allt detta förkortar tiden för att utföra diagnos, service och reparation av
entreprenadmaskiner.
Instrumentet är modulärt och kan byggas ut med följande programmoduler: Lastbilar, Bussar, Trailer, Lätta lastbilar, Jordbruksmaskiner och
Marina farkoster.
Programmet innehåller:
• Fordonsdiagnostik, läsa och radera felkoder.
• Regenerering av partikelfilter.
• Automatisk systemsökning.
• Teknisk information.
• Kopplingsschemor.
• Felkodsläsare.
• Reparationsinstruktioner.
• Serviceschemor.
• Funktionsbeskrivningar.
• Ändra parametrar.
• Kalibreringar.
• Anpassningar.
• etc. ...

Jaltest AGV För jordbruksmaskiner
Jaltest AGV är ett lättanvänt diagnostikinstrument för jordbruksmaskiner.
Instrumentet förenklar diagnostik, service och reparation av
lätta lastbilar då det innehåller all information som verkstaden
behöver.
Allt detta förkortar tiden för att utföra diagnos, service och
reparation av jordbruksmaskiner.
Programmet innehåller:
• Fordonsdiagnostik, läsa och radera felkoder.
• Automatisk systemsökning.
• Guidad felsökning.
• Teknisk information.
• Kopplingsscheman.
• Reparationsinstruktioner.
• Servicescheman
• Funktionsbeskrivningar.
• Ändra parametrar.
• Felkodsläsare.
• Kalibreringar.
• Anpassningar.
• etc ...

www.gesab-sweden.se
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Professionell verkstadsutrustning
B25-2
Garagedomkraft
• Lyftkapacitet (234 / 317 mm):
25 000 / 10 000 kg
• Lufttryck: 9 -12 bar
• Min. luftförbruknig: 350 l/min
• Vikt: 27 kg

GGD 150F golv/grop
domkrafter, 15 ton
• Flexibel golvdomkraft för
användning på golv, under
lyftar, eller i verkstadsgropar
• Lufthydraulisk styrning av
kolv, 8-12 bar, samt fotpump
• Domkraften har hjul på grundramen för enkel manövrering
• Lägsta höjd 921 mm
• Högsta höjd 2206 mm
Exempel på lyftadapter
Slaglängd på hela 1285mm

Lufthydraulisk domkraft
Upp till 150 ton

WTA 500 Hjullyft
• Lyftkapacitet: 500 kg
• Höjd: 1182 mm
• Längd: 870 mm
• Bredd: 989 mm
• Längd lyftarm: 416 / 600 mm
• Bredd mellan lyftarmar: 260 - 710 mm
• Max. lyfthöjd: 717 mm
• Hjuldiameter: Ø 270 - 1300 mm
• Vikt: 100 kg

Lufthydraulisk 3-stegs domkraft 50, 25
och 10 ton. Hög version
Gjord för heavy-duty kommersiellt bruk.
Dead man’s control för ökad säkerhet.

150-1H Lufthydraulisk
domkraft
• Lufthydraulisk
• Heavy-duty domkraft
150 ton
• Lyfthöjd:
950-1600 mm

WTA 1500 Hjullyft
• Lyftkapacitet: 1500 kg
• Höjd: 1360 mm
• Bredd: 1360 - 2380 mm
• längd på rullar: 740 mm
• Bredd mellan rullar: 720 - 1380 mm
• Hjuldiameter: ø 920 - 2300 mm
• Vikt: 150 kg

P 100 EH2
Verkstadspress
El-hydraulisk verkstadspress
100 ton. 2-stegs pump

GD Lufthydraulisk groplyft
Lufthydraulisk groplyft med 2 cylindrar, för
gropmonte-ring, Lyftkapacitet: 10 - 20 t

• Presskapacitet: 100 ton
• Slaglängd: 300 mm
• Mått: (h x b)
2040 x 1765 mm
• Vikt: 1215 kg

PS Pressverktygssats

www.gesab-sweden.se
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ADAS kalibrering av kameror i lastbilar och bussar
Med den alltmer utbredda användningen av tekniska hjälpsystem som regnsensorer och avåkningsvarning i lastbilar och bussar blir byte av vindrutor
mer och mer komplex.
Autocom TRUCKS löser detta problem med en mobil lösning som är speciellt
utformad för kalibrering av dessa system på lastbilar, bussar och skåpbilar.
Dessa kameror ska även kalibreras om hjulupphängningen har blivit justerad
efter en fyrhjulsmätning.
Alla funktioner och instruktioner som behövs för att utföra detta arbete finns i
programvaran.
Diagnostikinstrument används även för att läsa och radera felkoder på alla
system i dessa fordon.

Vi finns där ni är.

Service
Vi kan med våra egna servicetekniker och utvalda samarbetspartners erbjuda allt från
montering och installation till service och serviceavtal.
Vår serviceorganisation består av handplockad personal med bred och lång erfarenhet.
Vi håller en hög servicegrad i vårt huvudlager om ni behöver reservdelar eller
tillbehör till er utrustning.

e-mail: service@gesab-sweden.se

Montering /
Installation
Eller flytt av utrustning

Service /
Reservdelar /
Serviceavtal
Tillbehör
Säkra funktion /
Nordisk centrallager.
drift med serviceavtal.
Du hittar oss även på sociala medier

www.instagram.com/gesab_sweden

www.facebook.com/GarageEquipmentServiceAB

www.gesab-sweden.se
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Cisor Y Saxkörbanelyftar
Den perfekta lyften för arbete på husbilar och transportbilar.
• Lyftkapacitet: 5500 och 6000 kg
• Körbanelängd: 5400 eller 6000mm.

Butler Cisor Y är en körbanelyft.
Fördelen med denna körbanelyft jämfört med en
fyrpelarlyft är att det inte finns några lyftstolpar
eller tvärbalkar mellan körbanorna vilket ger fri
åtkomst till fordonet.
Lyften kan monteras i grop då ett slätt golv önskas.

Butler Cisor Y kan utrustas med LED-belysning.
Cisor Y finns i flera olika versioner som kan
kombineras beroende på verkstadens behov:
• Släta körbanor för montering på golv.
• I: Släta körbanor för montering i grop.
• A: Fyrhjulsmätning med uttag för vriplattor
samt inbyggda glidplattor.
• T: Inbyggd saxlyft.
Alla modeller kan fås med frihjulslyft
som monteras mellan körbanorna.

Lyften kan monteras i grop då ett slätt golv önskas

www.gesab-sweden.se
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Tillbehör för gaffeltruckar

Produkter för vätskehantering
Pumpar och mätare • Vagnar • Rullar • Spilloljeutrustning • Övervakningsutrustning • Stativ • Tillbehör

Oljedistributör
Sladdvinda
för el

Slangupprullare
för luft

Artikelnummer: 811 53620
• Kabel: 10 m
• Vridbart väggfäste
• 230V, 2000 W max
• Kabel: HO5VV-F3x1,5 mm2

Slangupprullare
för olja

Orion 811 22158
3:1 pump, kärra för
205 liters fat,
10 m slang, 1/2”

Orion 811 26235
• Slang: ø 25,4 mm, 15 m
• Max. arbetstryck: 75 bar

Orion 811 22154
1:1 pump, kärra för
205 liters fat,
3 m slang, 1/2”

Artikelnummer: 811 46315
• Vridbar väggmontering
• Slang: 8 mm, 15 m

”Se hela sortimentet på vår hemsida”
Kontakta oss för pris
Spilloljeuppsamlare
39507
Artikelnummer: 811 39507
• Tank: 100 liter
• 01:01 ejektor
• Asymmetrisk roterande tratt
med utloppsslang
Galler som förhindrar stänk.
• Olika sonder: t.ex. MB, VAG
och BMW adaptrar

www.gesab-sweden.se

Digitalt mätverk
Orion 811 24785 oljemätverk

Pumpar
Orion 811 22810
Oljepump för
väggmontage,
22 l / min

Installationskit för
pump 811 99625
• För väggmontage
• Tilluft
• Slanglängd: 1 m
• Distributions slanglängd: 1,5 m
• Pump ingår inte i kitet

Orion 811 22815
Oljepump för
fatmontage,
22 l / min
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Mini suspension
Arbetsvagn med inbyggt filter, dimsmörjare och balansblock.

Ecological standard
trolley

• Arbetsvagn för
exempelvis
hjulbyten
• Tryckluftsfilter
• Går att beställa
med ett flertal
olika
mutterdragare
• Vikt: 33,5 kg

Arbetsvagn för hjulbyten,
med tryckluftsfilter och
dimsmörjare.
Vikt endast 21 kg

Smidig induktionsvärmare
för verkstaden
HDI 11K400
• Effekt 11 kW
• Vattenkyld
• Driftspänning:
400V / 16 A
• Vikt: 110 kg
• Buss / lastbil

T3000
• Effekt 3,5 kW
• Vattenkyld
• Driftspänning:
230 V / 16 A
• Vikt: 15 kg

HDI 16K400
• Effekt 16 kW
• Vattenkyld
• Driftspänning:
400V / 32 A
• Vikt: 140 kg
• Buss / lastbil
/ entreprenad

Logic Truck

www.gesab-sweden.se

Lyftkapacitet: 12 - 24 tons.
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Hydrauliska, trådlösa Mobila lyftbockar
med ebright Smart Control System
• Inga kablar • Utbyggbara
• Batteridrift • Lyftkapacitet 6,5 - 17,5 ton/st

• Lyftbockar med trådlös kommunikation, inga kablar
behöver kopplas mellan lyftbockarna.
• Batteridrift, dessa laddas med inbyggda 230VAC laddare,
ingen 380VAC.
• 15 - 30 lyftcykler med full uppladning.
• Livstids garanti på stödhjul.
• Styrning kan ske från alla lyftbockar.
• Patenterat mekanisk spärrsystem. Sänkning kan ske
även vid strömavbrott.
• Sänkning kan ske med normal hastighet eller extra
långsamt.
• För ökad lyftkapacitet kan antalet lyftbockar
utökas, upp till 32 st kan seriekopplas.
• Pallvagnsmekanism som gör det enkelt att förflytta lyftbockarna.

Ingen
snubbelrisk

Snabb starttid

Inga längd restriktioner pga. kablar

Ingen extern
kraftförsörjning

Helt säker
kommunikation

Intresserad? Låna 4 st för test och upptäck fördelarna.
Nr 4
Robin Måhrbeck
08-732 29 15
Stockholm

www.gesab-sweden.se

Peter Winberg
08-732 29 03
Stockholm

Med reservation för tryckfel

Kenneth Heinonen
08-732 29 04
Stockholm

www.gesab-sweden.se
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Urban Nilsson
040-46 23 44
Malmö

Tel. 08-732 29 00

