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QUADRIGA 1000
Automatisk däckmaskin
Den automatiska däckomläggningsmaskinen
för stora volymer, kombinerar automatiska
procedurer med största säkerhet och enkel
användning.

Moms och frakt tillkommer på alla priser. Priserna gäller till 31/12-2021 om inget annat anges.
Med reservation för tryckfel och valutaförändring.
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Quadriga 1000

T7800

Automatisk däckmaskin

Däckmaskinen för verkstäder med höga volymer däck

Den automatiska däckomläggningsmaskinen för stora
volymer, kombinerar automatiska procedurer med största
säkerhet och enkel användning.

T7800p PROspeed ™, som
kombinerar de höga produktivitetsfunktionerna hos en
bordmaskin och den höga
prestandan hos en maskin
med automatisk krok. Med
klinchpress på golvet, trådlöst
kommando i handtaget, klinchrullar på ovansidan, hjullyft
och kamera för att kontrollera
driften på den nedre klinchen.
WDK-certifierad.

Certifierad av WDK för
skonsam och användarvänlig
montering och demontering av
UHP och run-flat däck i linje
med OEM-specifikationer.

T5320 2S

T5545 2S
Däckmaskin för hjulbredd
upp till 15”, med prospeed teknik

Pneumatisk däckmaskin
med tiltande torn
Däckomläggningsmaskin för användning
i allmänna serviceverkstäder och däckverkstäder med låg däck servicevolym
- med pneumatiskt tilttorn, platssparande
chassie och 20” yttre fastspänning.

Däckomläggningsmaskin för
användning i stora volymdäckverkstäder och bilhandlare
- med pneumatisk lutning av
torn, 24” utspänningsfunktion
på klor, 15” maximal hjulbredd
och PROSpeed ™ -teknologi.
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2000 P

800 P

Fulldiagnos balanseringsmaskin med
touchscreen och 3-D kamerateknik.

Balanseringsmaskin med helautomatisk inmätning
av fälgdimensioner, med touchscreenskärm

Diagnos hjulbalanseringsmaskin för avancerade
däckverkstäder, bilhandlare,
serviceverkstäder, tuningbutiker och biltillverkare.
Med 3D-kamerateknik:
5 CCD-kameror skannar däck
och fälg från olika riktningar
med speciella 3D-laserband.

Hjulbalanseringsmaskinen för serviceverkstäder, bilhandlare, däckverkstäder
och premiumverkstäder med hög däck
servicevolym. Med pekskärmskärm,
automatisk kontaktfri datainmatning
och easyWeight indikatorlampa En exakt, snabb och enkel lösning
för att placera klistervikter på hjulet.

I en enda mätkörning
upptäcks all data och
möjliga defekter i däck
eller fälg, diagnostiseras
och dokumenteras med
största noggrannhet.

340 P

B100

Balanseringsmaskin med Power Clamp Device,
easyWEIGHT™ och pinpoint laser light

Balanseringsmaskin med LED display
Hjulbalanseringsmaskinen för serviceverkstäder
och mindre bilverkstäder med liten däckservicevolym - kombinerar hög noggrannhet med liten
platsåtgång i er verkstad.
Platssparande. Halvautomatisk inmatning av
offset- och fälgdiameter via 2D SAPE.
Manuell inmatning av fälgbredd

Hjulbalanseringmaskinen med Power Clamp
Device och easyWEIGHT ™ punktvis laserljusindikator för däckverkstäder, bilhandlare och
bilverkstäder med medelhög däckvolym under
däcksäsongerna. Med PROtouchH ™ - den
grafiska pekskärmen - är B340 oerhört
snabb och lättarbetad.
EasyWEIGHT och vridmomentstyrd
Power clamp-enhet istället för snabbmutter.
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V2280

VAS 701 001
Trådlös fyrhjulsmätare med 3
kameror, XD-teknik. VAS märkt
VAG, VW, Audi,
Skoda, Seat
godkänd

Trådlöst system som erbjuder flexibla
installations- och användningsalternativ. Patenterad digitalkameraspårning,
anpassas automatiskt till fordonets
höjd.
Rekommenderas av VOLKSWAGEN.
Bluetooth-kommunikation eliminerar
kablage och underlättar installationen.

Robust fyrhjulsmätare med
automatiskt kameratorn

Designad för den oberoende
verkstaden för att snabbt och
enkelt tillhandahålla hjulmätningar och inställningar.
Programvara utformad
tillsammans med tekniker
och bilmekaniker: du väntar
aldrig på systemet.

V3400

V1100

Trådlös fyrhjulsmätare med
3 kameror, XD-teknik

Mobil fyrhjulsmätare

Trådlöst system erbjuder flexibla alternativ
för installation, användning och mobilitet i
verkstaden.
Bluetooth-kommunikation eliminerar
kablage, underlättar installationen och
maximerar mobiliteten.

John Bean V1100 Mobile Wheel Alignment System tillhandahåller avancerad
teknik och programvara för att möjliggöra
snabbhet och effektivitet till ett överkomligt pris. Windows 10.
Patenterad EZ-TOE - hjälper till att
komma åt svåra justeringspunkter
medan du fortfarande visar
centrerade toeavläsningar.

www.gesab-sweden.se
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BDE204 Bromsprovare för personbilar och
lätta lastbilar
Professionell rullbromsprovare med analog /
digital mätartavla. Fungarar lika bra inomhus som
för utomhusinstallation. Modulkonfiguration med
möjlighet att uppgraderas till testlane.
Rullset:
• Mekanik i kompakt platt design, galvaniserad och därmed lämplig
för utomhusinstallation
• Nivåvalsar med beläggning eller alternativt stål med uteslutande
SmoothGrip-design
• Rulluppsättningar är utrustade med rostskyddade rullar
• Mätning med slitagefria belastningsceller av spännviddstyp
• Elektrisk automatisk avstängningshjälp för att underlätta körning
från rullarna
• Stänksäkra motorer 3,7 kW
• 4WD-läge (motrotation) med möjlighet till automatisk detektering
• Dubbelriktningstestning: att köra på valsarna från båda sidor och
testa i båda riktningarna

Videoline 204 – RP
Testlane för personbilar och lätta lastbilar
Professionell testlane PC-baserad.
Modulkonfiguration för att uppfylla alla krav.
Rulluppsättning:
• Mekanik i kompakt platt design, varmförzinkad,
lämplig för utomhusinstallation
• Utrustad med rostsäkra avkänningsrullar
• Nivåvalsar
• 4ton övervikt (axel)
• Rullängd 700 mm, med kompositbeläggning
• Stänksäkra motorer 3,7 kW
• Elektrisk automatisk avstängningshjälp för att
underlätta körning från rullarna
• 4WD-läge (motrotation)
• Dubbelriktningstestning: att köra på valsarna
från båda sidor och testa i båda riktningarna

www.gesab-sweden.se
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2.30 SL DT / 2.35 SL DT / 2.40 SL UNI 2-pelarlyftar
Elektromekanisk 2-pelarlyft med spindel
och dubbelteleskopiska armar
Nussbaum Smart-Lift-serien har funnits i över 20 år. Idag finns över 100 000
Smart Lift-liftar tillgängliga över hela världen för att hjälpa bilmekanikerna i
sitt dagliga arbete.

Med sin låga minsta höjd och
flexibla installationsbredd passar
den i vilken bilverkstad som helst.
Den enkla kabelanslutningen mellan
pelarna kan antingen installeras i
golvet eller via en enkel, höjdjusterbar kabelkanal över pelarna.

• Lastkapacitet:
3000 kg (2.30 SL DT)
3500 kg (2.35 SL DT)
4000 kg (2.40 SL UNI)
• Justerbar i bredd och höjd, låga
minsta utrymme krav.
• Idealisk för låga takhöjder med
enbart minsta höjd.
• 5 års garanti på spindel och
spindelmutter system.
• Tryckluftsanslutning och 220V
uttag som standard integrerad i
manöverpelaren.
• Hög kvalitet: varje enhet testas
individuellt under belastning
före leverans.
Det spindelbärande muttersystemet består av en roterande spindel och en slitmutter med lågt slitage av högkvalitativ Nylatron®. En andra säkerhetsmutter under
den bärande muttern säkrar dessutom systemet. Armarna är säkrade med en automatisk låsanordning. Lyftmutteren kan inspekteras av användaren med hjälp
av en lätt synlig optisk slitagekontroll.

HF 3000 / HF 3500 / HF 4000 UNI 2-pelarlyft
Hydraulisk 2-pelarlyft med teleskopiska armar
HF 3000
• Lyfttid: 31 sekunder
• Lyftkapacitet: 3000 kg
HF 3500
• Lyfttid: 33 sekunder
• Lyftkapacitet: 3500 kg

Asymmetriska teleskoparmar är den perfekta billyften för kvalitets- och
prismedvetna bilverkstäder. Den perfekta kombinationen av premium
hydraulik och mekanisk säkerhet, utrustad med Nussbaums patenterade
HyperFlow®-teknik och en mekanisk säkerhetsspärr, garanterar
Power Lift HF DT hela tiden perfekt synkronisering.

HF 4000 UNI
• Lyfttid: 35 sekunder
• Lyftkapacitet: 4000 kg

Med de utdragbara lyftarmarna som består av en lång
enkel teleskoparm och en kort dubbel teleskopstödarm
kan du lyfta ett brett sortiment av fordon.
Lift är utvecklad och tillverkad av Nussbaum i KehlBodersweier i Baden-Württemberg tyskland.

Mindre slitage och färre stillestånd tack vare
HyperFlow®.
Automatisk säkerhetsspärr (inget klonkande vid
lyft eller sänkning).
All hydraulik testas i fabrik innan leverans.

www.gesab-sweden.se
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Power lift HF 3S 5000 DG 2-pelarlyft
Hydraulisk 2-pelarlyft med dubbelledade teleskopiska
lyftarmar, lyftkapacitet: 5000 kg. Världens enda billyft
med 3 st säkerhetssystem.
perfekta billyften för den krävande bilverkstad som betjänar alla fordonstyper, från korta kompakta bilar till tunga SUV till pick-uper och skåpbilar
med långa hjulbaser. Med de väldigt snabba lyft och sänka tiderna för
sin viktklass samt ett minimalt underhåll (inga synkroniseringsvajrar,
inga remskivor, ingen spärrstege) är det den perfekta lyften för daglig kontinuerlig användning i en bilverkstad där flexibilitet och snabbhet önskas.
Med dubbelledade DG armar som består av fyra dubbla teleskoparmar
kan du lyfta ett brett sortiment av fordonstorlekar och viktklasser från
Smart till Mercedes Sprinter och VW Crafter med lång hjulbas.
Power Lift HF 3S 5000 NT DG är utrustad som standard med
den patenterade Nussbaum NT samt HyperFlow®-tekniken
och har utvecklats och tillverkats av Nussbaum Gmbh i
Tyskland sedan marknadslanseringen 2014.
• Lyftkapacitet: 5.000 kg
• Lyft / sänktid: 30/15 sek
• Lyfthöjd: 2020 mm
• Motoreffekt: 3 Kw
• Min takhöjd: 3956 mm
• Standardutrustad med 220V och luftuttag i manöverplaren
• Finns att beställa med förhöjningssats upp till 5200 mm

HL 2.60 SST DG 2-pelarlyft
Hydraulisk 2-pelarlyft, lyftkapacitet: 6000 kg
Dubbelledade armar för maximal flexibilitet, lyfter exempelvis
allt från en Smart till en stor Sprinter/Crafter.

www.gesab-sweden.se
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Jumbo 3500 NT / 4000 NT dubbelsaxlyften
Hydraulisk saxlyft, lyftkapacitet: 3500 och 4000 kg.
Låg konstruktion, lämplig för ytmontering, integrerade påfartsramper i körbanorna.
Den hydrauliska dubbelsaxlyften Jumbo Lift 3500 NT HyperFlow med
en kapacitet på 3500 kg är den perfekta allroundbillyften för bilverkstäder där snabbhet, flexibilitet och pålitlighet är efterfrågade.
Med sitt lilla utrymmebehov och den höga lyfthöjden på 2000 mm, de
längdjusterbara plattformarna och plattformen blir den billyften som
ingen professionell bilverkstad borde vara utan. Oavsett om däcken ska
bytas, oljebyten, arbete på motorn eller inspektionsbesiktning ska ske,
för låga sportbilar, SUV eller skåpbilar, är Jumbo Lift 3500 NT HyperFlow redo att lyfta och lyfter med snabb hastighet från golv till topp.
Påkörnings ramperna kan låsas upp och låsas med en enhandsoperation för att förlänga eller förkorta lyftplattformen. Jumbo Lift 3500 NT
HyperFlow är utvecklad och tillverkad av Nussbaum vid sin huvudfabrik i Kehl-Bodersweier i Baden-Württemberg, Tyskland.
3500 NT
• Lyftkapacitet: 3500 kg
• Lyfttid: 35 s
• Max. lyfthöjd: 2000mm
• Min. lyfthöjd: 105 mm
• Körbanelängd: 1460 - 2160 mm
• Körbanebredd: 610 mm
• Bredd: 2020 mm
• Finns i BMW godkänd version

4000 NT
• Lyftkapacitet: 4000 kg
• Lyfttid: 35 s
• Max. lyfthöjd: 2000mm
• Min. lyfthöjd: 135 mm
• Körbanelängd: 1460 - 2160 mm
• Körbanebredd: 610 mm
• Bredd: 2020 mm
• Finns i BMW godkänd version

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

www.gesab-sweden.se
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Sprinter Mobil 3000 saxlyftar
Låglyftar 3,0 ton
Den mobila hydrauliska lyften Sprinter Mobil med kort
slag är den perfekta mobila lyften för bilverkstaden, där
ytterligare arbetsstationer behöver skapas inom kort.
Denna lyft är idealisk för karosserijobb, däckservice,
lack och rekond.
Sprinter Mobil kan flyttas på ett par sekunder av en
användare utan mekanisk hjälp och är omedelbart klar
för användning utan att behöva anslutas eller förankras.
Med sina snabba lyftider, små utrymmes krav, 360 °
tillträde till fordonet, längdjusterbara ramper och
platt design, hittar den sin plats i vilken bilverkstad
som helst.
Sprinter lyfter ett brett sortiment av fordon, från minibussar till låga sportbilar, terrängfordon och tunga SUV,
tack vare sin robusta stålkonstruktion och högkvalitativa hydrauliksystem.
Ramperena kan låsas upp och låsas med en enda
rörelse för att förlänga eller förkorta lyftplattformarna.
Plattformarna är varmförzinkade för långsiktigt skydd
mot smuts och fukt.

www.gesab-sweden.se

Sprinter Mobil 3000
• Lyftkapacitet: 3000 kg
• Lyfttid: 15 s
• Lyfthöjd: 990 mm
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Combi Lift 4-pelarlyftar
Hydraulisk 4-pelar lyft med
släta körbanor eller
körbanor för hjulmätning.
Perfekta lyften för dialogplats, diagnos, arbete
på karosseri och chassie i en kvalitets och
prismedveten bilverkstad. Även strålkastarinställning, i kombination med ljusinställare ATT
HLT610, levererar den alltid tillförlitliga resultat
vid inställning av strålkastare. För lågla bilar
finns extra långa påkörningsramper som tillval.
Kan anpassas med LED-belysning på banorna för ännu mer arbetskomfort.
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 är den perfekta följeslagaren för varje bilverkstad som behöver en
tillförlitlig, prisvärd lyft som tillgodoser alla
krav man kan ställa på en billyft.

Lyftkapacitet:
4000, 4500, 5000, 5500,
6500 och 8000 kg
Model: Combi lift Plus
- inbyggd saxlyft

Unilift NT Körbanelyftar 3,5 - 8 ton
Bästa alternativet för fyrhjulsinställning !
• Tvåkrets-hydraulsystem
• Hydraulisk låsning
• Styrning av körbanelyft och inbyggd
sax sker med samma knappar
• 100% tillförlitlighet och hållbarhet
Utrusta lyften efter era behov:
• Hjulinställningsutförande
• Inbyggd saxlyft i körbana
• Frihjulslyft
• Skakplattor
• Belysning , tryckluft

NT-teknologi:

2 separata hydraulsystem, master/slave

www.gesab-sweden.se

10

Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

TopLift
Nussbaum tillverkar flera olika versioner av 1-, 2- och 4-peliga ingroundlyftar. Ingroundlyftens fördelar
är många, användning av utrymmet, lång livslängd. Inbyggnadsdjup 1485 mm eller 2620 mm.

Frihjulslyftar och groplyftar

ALS-8/1,5 frihjulslyft

GL-815 groplyft

• Lyftkapacitet: 1,5 t
• 8 bar

Hydraulisk frihjulslyft för
gropmontering
Lyftkapacitet: 15 t
Lyftarna är försedda med reglage
på bekväm arbetshöjd.
Manöverventilen har tre lägen,
neutralläge, snabbgång och
lyftläge.
Ventilen återtar neutralläget när
den släpps varvid lyften låses i
befintligt läge.
Alla lyftar kan förses med reglage
för lyft från båda sidorna.

N-250 frihjulslyft
• Lyftkapacitet: 2,5 t
• 8 bar

www.gesab-sweden.se
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4EE0300 Dubbelsaxlyft
• Lyftkapacitet: 3500 kg.
• Velyen, designad och tillverkad i Spanien
(drivs av Istobal Co. sedan 1950).
• Velyen lyftar är pålitliga, säkra och stöds av snabb och
pålitlig eftermarknadsorganisation.
• Europeisk tillverkare (Valencia, Spanien), lokal teknisk
service, kundservice och reservdelar garanteras 25 år efter
lyftens produktion.
• Produktgodkänt och certifierat europeiskt maskindirektiv
2006/42 / CE och harmoniserad standard EN 1493: 2010.
• Helautomatisk, utan luft.
• Sax med låg profil och ingen luft
krävs, unikt säkerhetssystem för
kompensation mellan plattformar.
• Låg profil 110 mm.

4EC1800 2-pelarlyft
Mekanisk 2-pelarlyft med dubbelteleskopiska
lyftarmar 3500 kg
Marknadens mest mångsidiga tvåpelarlyft, bred, pålitlig och 100%
tillverkad i Spanien.
• Spindlar i stålkvalitet F114, kolberikat för starkare hållbarhet
• Lyftmuttrar i GSM, nylatron med hög hållfasthet som ger minskad
slitage
• Högeffektiva motorer 2,4 kW och låg förbrukning, max. < 0,12 Amp.
• Säkerhetssystem mot slitage eller otillåten nivåskillnad.
• Elektriska komponenter som används är OMRON av hög kvalitet,
vilket minskar slitaget på elektronikkortet och minimerar
kortslutningar.
• Robusta och pålitliga rullade gängor på de gängade justerbara
lyfttassarna för maximal prestanda och längre livslängd.
• Bullerreducering genom att använda material av högre kvalitet.
• Ökad robusthet av armarna med konstruktionsrör.
• Nya, starkare armlåssystem, mer robusta (uppfyller sidokrafttest av
Health & Safety-testet och GEA. Lägre tandhöjd och axellås diam. 22).
• Alla svetsar är perfekta med automatisk svetsrobot.
• Mångsidiga lyftarmar klarar allt från: Smart Car, Vito eller VW Touareg.
• Patenterade VULKOLLAN lyfttassar i diameter: 120 mm.

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.

www.gesab-sweden.se
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Logic fyrpelarlyftar: 3,5 - 8 ton
Butler Logic är elektrohydrauliska lyftar för personbilar och
tunga fordon med en lyftkapacitet på 3,5 - 8 ton

Logic 40LL

Exempel på optioner till dessa lyftar är:
• Fyrhjulsmätning (inbyggda glidplattor och
uttag för vridplattor. Gäller Logic 40-80)
• Inbyggd saxlyft (Logic 40 och Logic 50)
• Belysning
• Flyttbar frihjulslyft
Körbanelängd:
• Logic 35: 4300 mm
• Logic 40: 4460/5100 mm
• Logic 50: 5700 mm
• Logic 65: 5700 mm
• Logic 80: 6000 mm

Logic 50LAT

www.gesab-sweden.se
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Cisor Saxkörbanelyftar 3,5 - 6 ton
Saxkörbanelyft med en lyftkapacitet på 3,5 - 6 ton.
Körbanelängd 4600 eller 5500 mm.
Lyften går att montera på golv eller i grop.
Lyften kan fås i olika versioner som kan
kombineras efter önskemål.
• Standard med släta körbanor
• A: Hjulmätningsversion med inbyggda
glidplattor och uttag för vridplattor
• T: Inbyggd saxkörbanelyft
• I: Version för gropmontage
• P: Skakplattor.

Exempel på tillbehör:
- Belysning
- Frihjulslyft
- Fjärrkontroll

Prisvärd & pålitlig saxlyft

Tvärbalk till Cisor Lift modell T

Cisor Lift

Cisor Lift med inbyggd sax (modell T)

Mobi Lyftbockar för lätta lastbilar / husbilar
• Lyftkapacitet 2.500 kg/per st
• Elektromekaniska
• Automatisk smörjning av spindel/mutterpaket
• Elektronisk synkronisering av lyfthöjd
• Motor: 3 ph. - 230/400V - 50Hz - 3,0 kW
• För inomhusbruk

www.gesab-sweden.se
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SK2055 Hydraulisk tvåpelarlyft
Stertil-Koni SK2055 är framtagen för lyft av lätta transportbilar personbilar med
en vikt på upp till 5,5 ton. Lyften finns i 2 modeller SK2055 och SK2055EFA.
Stertil-Koni´s hydrauliska tvåpelarlyftar innehåller ett minimum av rörliga delar
vilket ger låga underhållskostnader och lång livslängd.
Lyftarna har en mycket kort lyft / sänk-tid
och en hög lyfthöjd.
Kännetecken för dessa lyftar är:
• Lyfthöjd: 2040 mm
• Lyft/sänk-tid: 39 sek
Lyftarmar:
• Standard: 895 -1840 mm
• EFA: 495 -1430 mm

Hydrauliska tvåpelarlyftar: 7 - 9 ton
Dessa lyftar är framtagna för lyft av transportbilar och tunga fordon
med en vikt upp till 7 eller 9 ton.
Stertil-Koni´s hydrauliska tvåpelarlyftar innehåller ett minimum
av rörliga delar vilket ger låga underhållskostnader och
lång livslängd. Lyftarna har en mycket kort lyft / sänktid
och en hög lyfthöjd.
Kännetecken för dessa lyftar är:
• Lyfthöjd: 1980 mm
• Lyft/sänk-tid: 58 sek

Reservdelar finns
att tillgå 25 år efter
att lyften tagits ur
produktion.

Lyftarmar:
• Teleskopiska: 970 -1610 mm
• Dubbelteleskopiska: 900 -1940 mm

Hydrauliska fyrpelarlyftar, för tunga fordon. Lyftkapacitet 12 - 30 ton
• Hydrauliska fyrpelarlyftar med en lyftkapacitet från 17,5 - 25 ton. Med tvärbalk 30 ton
• Ingen hindrande tvärbalk mellan körbanorna
• 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
• Flera lyftar kan seriekopplas och
köras tillsammans
(Gäller St4175, ST4250, ST4300)
Ingen tvärbalk. Enkelt att komma in under fordon
med t.ex. spilloljebehållare

Seriekoppling av lyft

www.gesab-sweden.se
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Tillbehör:
Belysning, manöverenhet på två
pelare, långa körramper, körramper
för nedsänkt montage, frihjulslyftar
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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.
Lyften kan fås i utförande för montering i tvätthall.
Tillbehör: Belysning, frihjulslyft osv.
Tekniska data:
• Lyftkapacitet: 20, 25 eller 35 ton
• Lyfthöjd: 1750 mm
• Körbanelängd: 7 - 14,5 m
• Körbanebredd: 750 mm
• Lyfttid: 89 sek

Fyrpelarlyftar: 5,5 - 12 ton
Stertil-Koni elektrohydrauliska fyrpelaryftar för personbilar
och tunga fordon finns med lyftkapacitet från 4 - 7 ton

Ta hjälp av våra experter i ert val av lyft

Kännetecken för dessa lyftar är:
• Mycket bra lyfthöjd
• Korta lyft och sänktider
• Justerbar sänkhastighet
• Mycket långa körbanor
• Option ST4040: Fyrhjulsmätning och inbyggd saxlyft

Teknisk data:
• Elektrohydrauliska lyftar
• Lyftkapacitet:
• Korta lyfttider, snabba
- 5,5 ton (ST4055)
• Körbanelängder:
- 7 ton (ST4070)
- ST4055: 5125 - 5725 mm
• Överlastskydd
- ST4070: 5125 - 6225 mm

ST4070 den optimala lyften för husbilar / långa transportbilar

www.gesab-sweden.se
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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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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

Upphäng till hopfällbara pallbockar

Ny katalog ute nu!
Hitta gummitassar, lyftblock, universalramper
och specialutrustning till nästan alla lyftar.
Läs mer på www.gesab-sweden.se/

www.gesab-sweden.se
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Kendo 30SFI Monteringsmaskin
Maskin för svåra däck
och dyra fälgar!

Automatisk
klinchning

• Fälgdiameter: 10” - 30”
• Max. hjulbredd: 15”
• Max. hjuldiameter: 1143 mm
• Ställbar rotationshastighet
• Rekomenderat lufttryck: 8 - 10 bar
• Fälgkantssensor
30SFI
• Automatisk klinchning
Ingående delar:
• Centrumfastsättning,
• Hjullyft
snabbchuck ingår
• Hjälparm
• Snabb
• Chockluftare
• 230 VAC
• 0 - 15rpm

Kendo 30S
Combi 24ELX
• Fälgdiameter: 12 - 24”
(inre och yttre fastsättning)
• Maximal diameter 45”
• Presskraft klinchtallrik:
3000kg
• Steglös hastighet 0 -13 rpm
• Presskraft rullar: 2000kg
• Arbetstryck 8 -10 bar
• Monteringshuvud i plast
• Pressrullarna är i
plast för att inte
skada fälgar

Nu med elmotor och kraftförstärkare

Automatisk klinchning
• Fälgdiameter: 10”- 30”
• Max. hjulbredd: 15”
• Max. hjuldiameter: 1143 mm
• Ställbar rotationshastighet
• Rekomenderat lufttryck: 8 - 10 bar
• Fälgkantssensor
• Automatisk klinchning
• Centrumfastsättning,
snabbchuck ingår
• Snabb
• 230 VAC

HP 641SQ24

HP 441SQ22
2 hastigheter, pedalstyrd
22” bord
• Största fälgdiameter 10- 22” (yttre fastsättning)
• Största hjulbredd 12”
• Största hjuldiameter 1050 mm
• 2 hastigheter, pedalstyrd
• Stark klinchpressare: 3600 kg
• Option: chockluft i klorna

www.gesab-sweden.se

2 hastigheter, pedalstyrd
24” bord
• Största fälgdiameter 11- 24” • Matningsspänning:
230V
(yttre fastsättning)
• Lufttryck:
• Största hjulbredd: 15”
• Största hjuldiameter: 1050 mm 8 -12 bar
• Stark klinchpressare: 3600 kg
• Varvtal: 0 - 15 rpm
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Librak 340 Touch

Librak 360 PWS
Automatiskt val av balanseringsprogram med mätarm.
Laserlinje som visar var klistervikter ska appliceras.

Balanseringsmaskin tydlig
TFT-skärm, automatisk
viktplaceringsstop.

Fälginmätning
med sonar
• Pneumatisk chuck - pneumatisk
låsning av fälg på maskin
• Fälgdiameter 10” - 30”
• Fälgbredd 1,5”- 22”
• Maximal hjulvikt:
70 kg
• 22” TFT-skärm
• Automatiskt stopp
vid yttre vikt och
rotation till den inre
vikten
• LED-lampa som lyser
upp insidan av fälgen
• ECO-vikt program
• Levereras med: konor
44-104 mm, vikttång
och fälgmätare

• 10” Touch skärm
• Fälgdiameter: 10 - 26”
• Fälgbredd: 1,5 - 22
• Max. hjulvikt: 70 kg
• Automatiskt stopp.
• Automatiskt ALU-S program

Muttermaskin DP 1800

Librak 348PD
Librak 338 FMD
• Fälgdiameter 10 - 30”
• Fälgbredd 1,5 - 22”
• LCD-display
• Användarvänlig
• Rotationstid endast 6 s.
• Viktplacering med mätarm
• Drivspänning 230V
• Största hjulvikt: 65kg
• Bromspedal för låsning av fälg
• Tar liten plats
Tillbehör:
GAR213 (yttre mätarm), skrivare

Balanseringsmaskin, LED display,
dubbla mätarmar, stannar automatiskt
vid viktposition.
• Fälgdiameter: 10 - 30”
• Fälgbredd: 1,5 - 22”
• Max. hjulvikt: 70 kg
• Rotationstid: 6 s
• Automatiskt ALU-S program
• Automatiskt stopp vid viktplacering.
• Ink yttre mätarm för
fälgbreddsinmätning

Uppmätning med inre mätarm

Standardutrustning

www.gesab-sweden.se
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Ett axplock av vårt breda sortiment från Butler
32 HP.3 Fyrhjulsmätare 3D

8050 WS

Speed 32 är andra generationen av 3D hjulmätare från Butler. Innovativt system av helt trådlösa Bluetooth kameror, kan monteras på många olika lyftar i
och med automatisk avkänning av nivåskillnader. Platsbesparande i verkstaden då det ej behövs något kameratorn eller kamerapelare för mätningen.

Fyrhjulsmätare med 8 CCD-kameror
Radiokommunikation, inga kablar
Rullande eller upplyft fälgkaskompensering
Program för låga fordon (sänkta)

Robust kabinett i lättviktsmaterial för att enkelt kunna rullas
över bilverkstadsgolvet, 22”
skärm, inbyggd laddare för
kamerabatterierna, skrivare
och praktiska upphäng för
fälgfästen och mättavlor.

Ingående delar:
• Kabinett med dator, 22 “skärm, skrivare,
tangentbord, mus och laddningsenhet
• Programmet är på svenska
• Fordonsdatabas (Euro, USA, Asien)
• 4st mäthuvuden
• 4st fälgfästen, standard
• 2st vridplattor
• Broms-och rattlås

Självcentrerande
3-punkts fälgfästen, med platsklor.

6080 WS Light
Prisvärd trådlös fyrhjulsmätare
med 8 CCD mätkameror
Ingående delar:
• Kabinett med: Dator, 19” skärm,
tangentbord, skrivare och laddare
• 4 mäthuvuden
• 4 fälgfästen
• 2 vridplattor
• 1 bromslås
• 1 rattlås
• Användarhandbok CD

Speedliner 32 SP 4
Speed 32 är andra generationen av 3D hjulmätare från Butler. Innovativt system av helt trådlösa Bluetooth kameror, kan monteras på många olika lyftar i
och med automatisk avkänning av nivåskillnader. Platsbesparande i verkstaden då det ej behövs något kameratorn eller kamerapelare för mätningen.
Robust kabinett i lättviktsmaterial för att enkelt kunna rullas
över bilverkstadsgolvet, 22”
skärm, inbyggd laddare för
kamerabatterierna, skrivare
och praktiska upphäng för
fälgfästen och mättavlor.

Självcentrerande
4-punkts fälgfästen.

www.gesab-sweden.se

22

Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

Professionell verkstadsutrustning
WJN 5 Motorlyft
• Kapacitet: 550 kg
• Vikbar, platsbesparande
• Mått: (H x B) 1520 x 1080 mm
• Kranarm: 955 - 1375 mm
• Max. lyfthöjd:
2020 - 2340 mm

25-1H Lufthydraulisk
domkraft
• Kapacitet: 25 ton
• Lufttryck: 9 -12 bar
• Luftförbrukning: 350 l/min
• Vikt: 62 kg

VL3 Växellådslyft

• Kapacitet: 2000 kg
• Vikt: 31 kg
• Utrustad med
“quick-lift” pedal

PJ 20H
Verkstadspress

• Kapacitet (VL3): 300 kg
• Vikt: 33 kg
• Höjd: 1130 x 1965 mm
• Slaglängd: 530 mm

• Effekt: 20 ton
• Slaglängd: 150 mm
• Mått: (H x B) 1620 x 885 mm
• Vikt: 130 kg

PS
Pressverktygssats

P 60H
Verkstadspress

• 8 st don
10, 12, 15, 17,
20, 22, 25 och
30 mm
• Adapter
• Hållare

• Effekt: 60 ton
• Slaglängd: 300 mm
• Mått: ( h*b):
1980 x 1390 mm
• Vikt: 625 kg

WTA500 Hjullyft

WT1500N Hjullyft

Hydraulisk hjullyft för ex: lastbil-, buss-, bildäck.
Tillval: Lyftkrok, till ex bromstrummor för
mont / demont.

www.gesab-sweden.se

DK20Q
Garagedomkraft

• Lyftkapacitet: 1500 kg
• Höjd: 1360 mm

23

Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

Frihjulslyftar för körbanelyftar och smörjgropar
Finns även i bilprovningsmodell med automatisk
sänkning och indragning av armar

Finns med 4 tons lyftkapacitet !

Besiktningsutförande
Styrning av lyfthöjd
och in/utdrag av
armar

Bra räckvidd

Olika upphäng beroende på vilken lyft den
ska monteras på

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
Färdigmonterad från fabrik
Enkel installation

www.gesab-sweden.se
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Lyftok i nivå med golvet i hela
rörelsens längd

Överkörningsbar
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1-pelarlyftar

Mobil

Fastmonterad eller
flyttbar version
• Lyftkapacitet: 2500 kg
• Platsbesparande
• Enkel & robust konstruktion
• Mycket användbar vid karosseriarbete
• Lättinstallerad

UC 4000/6000 körbanelyft med eller utan skakplattor
Denna lyft är lämplig för lyft av personbilar, långa
skåpbilar och husbilar.
Ingen tvärbalk mellan körbanorna i fronten på lyften
vilket underlätar åtkomst till fordonets undersida.
Enkel konstruktion, utan några utsatta slitagedelar,
lågt underhållskrav.
Inga spärrsystem,inga kablar, inga vajrar eller
mikrobrytare.
Alla axlar och leder har smörjnipplar.
Tillbehör: Justerbara fötter, ben för hjulinställning,
ramper med olika längder, skakplattor, extra breda
körbanor.

www.gesab-sweden.se

UC 4000
• Lyftkapacitet: 4000 kg
• Lyfthöjd: 1850 mm
• Körbanelängd: 4715 mm
• Lägsta höjd endast 170 mm
• Enkelt att köra upp låga
fordon på lyften
UC 6000
• Lyftkapacitet: 6000 kg
• Lyfthöjd: 1850 mm
• Körbanelängd: 6000 mm
• Lägsta höjd endast 185 mm
• Enkelt att köra upp låga
fordon på lyften
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Produkter för vätskehantering
Pumpar och mätare • Vagnar • Rullar • Spilloljeutrustning • Övervakningsutrustning • Stativ • Tillbehör

Oljedistributör

Sladdvinda
för el

Slangupprullare
för luft

Artikelnummer: 811 53621
• 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 46324
• Vridbar väggmontering
• Slang: 10 mm, 12 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

Digitalt mätverk
Orion 811 20371 oljemätverk

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

Installationskit för
pump 811 99625

Orion 811 22815
Oljepump för
fatmontage,
22 l / min

• För väggmontage
• Tilluft
• Slanglängd: 1 m
• Distributions slanglängd: 1,5 m
• Pump ingår inte i kitet

Wulkan 4x4HP Däcktvätt
Hjultvätt för alla typer av personbilshjul.
Klarar även SUV-hjul.
Datorstyrd med en användarvänlig manöverpanel.
Sedimenttanken är separerad från tvättkammaren.
Inbyggd värmare på 4 kW. Extra ljudisolerad.
• Hjuldiameter: 560 - 850 mm
• Hjulbredd: 135 - 360 mm
• Max vikt: 60 kg
• Tvättcykel: 20, 40, 60 sek
• Torkcykel: 15 sek
• Effekt: 6 kW

www.gesab-sweden.se
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Hjultvätten levereras med följande:
• Granulate, 25 kg
• Granulate korg
• Wulkan tvättmedel 30 liter, koncentrat
• Plastskydd
• Antihalk matta i gummi
• Option: hjullyft (+ 9000:-)
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mer än 35 års erfarenhet

Gummiplattor
Gummiplattor till saxlyftar, tvåpelarlyftar och fyrpelarlyftar för att jämna
ut nivåskillnader exempelvis för låga
bilar, spoilerbilar eller om längre
påkörningsramp önskas.

• 1000 x 500 x 40 mm
• Fasade
• Oljebeständiga
• UV beständiga
• Testade i - 40 till + 60 grader
• Finns även att beställa i 30
och 50 mm tjocklek

DP256 BG och DP1800
muttermaskiner
Gesab introducerar toppkvalitativa Paoli muttermaskiner !
Paolis produkter är förknippat med Formel 1. Alla team i F1,
GP2, Endurance ELMS, Blancpain, F Nippo och Indycar använder Paoli muttermaskiner. Prova och se själv kvaliten
och ergonomin i Paoli produkter.
DP256 BG

• För 1” hylsa
• Max vridmoment: 3185 Nm
• Arb.vridmoment: 588-1666 Nm
• Inlopp: 1/2” BSP
• Längd: 299 mm
• Vikt: 9,48 kg
• Arb.tryck: 6,3 bar
• Jaw hammer

www.gesab-sweden.se

Wheellifter 3473N
Hjullyft, tar upp
till 50 kg
• Max 50 kg hjul
• Lyfthöjd: 1180 mm
• Max lyfthöjd center av
hjul: 1450 mm
• Batteridriven

DP1800

• Vridkraft: 946 Nm
(max.1080 Nm)
• För ½” hylsor
• Tryckbehov: 6,3 bar
• Längd: 185 mm
• Vikt: 2,1 kg
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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.

FB 037 0,37 kW

ASE 65-075/7,5
Längd: 7,5 m ø75 mm
ASE 65-100/10
Längd: 10 m ø100 mm

FB 055 0,75 kW

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

Armar för avgasslang

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

Avgasmunstycken

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

AM 170-075T
Gummiavgasmunstycke
med tång och spjäll.
Passar avgasslang med
diameter på 75
eller 100 mm.
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

AGK-075
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 och jordbruksmaskiner.
• All information i samma program.
• Förkorta arbetstiden för att utföra
diagnos, service och reparationer
av fordon.
• Funktionsbeskrivning av system.
• Serviceschemor.

• Direktkoppling mot EBS modulatorer,
hastighet- och slitage-givare (ETM).
• Automatisk systemsökning.
• Expert-mode för ändring av
parametrar.

Kontakta oss för
demonstration !

Guidad felsökning
Reparationsinstruktioner

All information
samlad i ett program

Icon

Titan

ICON är ett lättanvänt diagnostik och
felsökningsinstrument för personbilar och lätta lastbilar.

TITAN är ett lättanvänt diagnostik och
felsökningsinstrument för lätta och
tunga lastbilar, bussar och trailers.

Med diagnostikinstrumentet Autocom ICON kan verkstaden på enkelt och snabbt sätt diagnosticera fordon.

Med diagnostikinstrumentet Autocom TITAN
kan verkstaden på enkelt och snabbt sätt
diagnosticera fordon.

Program och uppdateringar i 1 år ingår
Exempel på funktionalitet:
• Felkodsavläsning och återställning.
• Komponentdiagnos.
• Parameterkontroll, komponentvärden
och realtidsdata.
• Felkodsläsare
• Grundinställning / kodning.
• Återställning av serviceindikator.
• EOBD-kontroll av emission.
• Adapterkablar ...

Till detta instrument kan ni även köpa
Trailer modulen så att ni får tillgång
till originalmjukvara för diagnostik på
WABCO- och Haldex-system på trailers.
Exempel på funktionalitet:
• Felkodsavläsning och återställning.
• Komponentdiagnos.
• Parameterkontroll, komponentvärden • Kalibrering av luftfjädring.
• Återställning av serviceindikator.
och realtidsdata.
• Felkodsläsare
• Grundinställning / kodning.
• EOBD-kontroll av emission.
• Adapterkablar....
Programmet installeras på en dator med Windows 10.
Icon och Titan kan kompletteras med verkstadsinformations programmet Info System.

www.gesab-sweden.se
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Mega Macs ONE för Android

Mega Macs PC
Mega Macs är ett lättanvänt diagnostikinstrument
för personbilar och lätta lastbilar
• Felkodsläsning och återställning
• Komponentdiagnos
• Parameterkontroll, komponentvärden, realtidsdata
• Grundinställningar / Kodning
• Kalibrering av kameror i fordon
(tillsammans med CSC-Tool)
• Återställning av servicemeddelande
• EOBD-kontroll av avgaser
• Adapterkablar till äldre fordon

Lättanvänt diagnostikinstrument för
personbilar och lätta lastbilar

Instrumentet finns i
olika versioner
• Mega Macs PC
• Mega Macs 42SE
• Mega Macs 56
• Mega Macs 77

Exempel på funktionalitet:
• Felkodsläsning och återställning
• Komponentdiagnos
• Parameterkontroll, komponentvärden, realtidsdata
• Grundinställningar / Kodning
• ADAS: kalibrering av säkerhetssystem i fordon
• Återställning av servicemeddelande
• EOBD-kontroll av avgaser
• Adapterkablar till äldre fordon

HGSDATA
Ett snabbt och lättanvänt verkstadsinformationssystem
för fordonsverkstäder. Programmet är alltid uppdaterat med den senaste informationen (webbaserat)
En licens tillåter samtidig inloggning på 3 arbetsplatser.
Logga in på morgonen så är det aktivt under hela arbetsdagen
Felsökningsinformation baserat på symptom / felkod

Intresserad? Kontakta oss så får ni ett
30 dagars abonnemang
Programmet innehåller:
• Färgkodade kopplingsscheman (europas bästa)
• Fordonsspecifikationer
• Reparationsinstruktioner och tider • Hjulinställningsvärden
• Kopplingsbyte, kamremsbyte osv. • Komfortsystem
• Serviceinformation
• Luftkonditionering
• Manuell serviceåterställning
• Dieselpartikelfilter och system
• Motorsystem
• och mycket mer …
• ABS-system

www.gesab-sweden.se
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Vi finns där ni är.
Upptagningsområde

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.

Telefon: 08-732 29 00
Montering
Reparation
Felsökning

Service
Serviceavtal

Reservdelar
Tillbehör
Support

Anpassade serviceavtal
När servade du din verkstadsutrustning senast?
Precis som en bil behöver också verkstadsutrustningen regelbunden service
för att en så god funktion som möjligt ska kunna upprätthållas.
Vad händer om hjulinställningsmaskinen börjar ge fel värden, om däckomläggaren eller balansmaskinen slutar att fungera vid första snövädret eller lyften
stannar halvvägs?
Räkna på hur mycket oplanerade driftstopp kan kosta i förlorad verkstadstid,
så ser du snart hur service och underhåll betalar sig flera gånger om samtidigt som du ökar livslängden på din utrustning.
Hör av er till oss så anpassar vi ett avtal till dig och berättar mer om fördelarna som kommer med att bli en prioriterad kund hos Gesab!
De flesta tillverkare rekommenderar att utrustningen servas en gång per år.
Vilka argument finns då för att detta bör utföras?
1. För att kunna fånga upp begynnande fel och på det sättet förhindra oförutsedda stopp.
2. För att få en ökad livslängd.
3. För att skapa förutsättningarna för bättre och säkrare arbetsmiljö.
Varför ha ett avtal istället för att sköta det själv när det är dags?
1. Ni slipper hålla reda på när det är dags för nästa service själva.
2. Ni blir prioriterade före kunder som inte har ett avtal i de fall där ni behöver hjälp
utanför servicetillfällena.
3. Ni har alltid 10 % på alla arbets- och resekostnader samt alla reservdelar som ni
köper av oss.
Prova gärna vårt lättanvända förfrågningsformulär på vår hemsida för att
få en offert för just er verkstad.
Ni hittar den på https://www.gesab-sweden.se/service/serviceavtal.html

Du hittar oss även på sociala medier

www.facebook.com/GarageEquipmentServiceAB

www.gesab-sweden.se

www.instagram.com/gesab_sweden
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Hydrauliska, trådlösa Mobila lyftbockar
med ebright Smart Control System
• 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.

• Inga kablar • Utbyggbara
• Batteridrift • Lyftkapacitet 6,5 - 17,5 ton/st

Snabb starttid

Ingen
snubbelrisk

Inga längd restriktioner pga. kablar

Ingen extern
kraftförsörjning

Helt säker
kommunikation

Intresserad? Låna 4 st för test och upptäck fördelarna.
Moms och frakt tillkommer på alla priser. Priserna gäller till 31/12-2021 om inget annat anges.
Med reservation för tryckfel och valutaförändring.
Robin Måhrbeck
08-732 29 15
Stockholm

www.gesab-sweden.se

Peter Winberg
08-732 29 03
Stockholm

Kenneth Heinonen
08-732 29 04
Stockholm

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