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2.30 SL DT / 2.35 SL DT 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.
• Lastkapacitet:
3000 kg (2.30 SL DT)
och 3500 kg (2.35 SL DT)
• 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.

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.
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.

2.30 SL DT

2.35 SL DT

24 900:-

www.gesab-sweden.se
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2.40 SL UNI 2-pelarlyft
Elektromekanisk 2-pelarlyft med spindel
och universella armar 4000 kg
Den elektromekaniska billyften Smart Lift 2.40 SL Universal med spindel, en lastkapacitet på 4000 kg och asymmetrisk dubbelteleskopiska
armar fram är den perfekta lyften för det prismedvetna och krävande
bilverkstaden. 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.

Det spindel och muttersystemet består av en
roterande spindel och en mutter med låg slitage av
högkvalitativ Nylatron®. En andra säkerhetsmutter
under den bärande muttern säkrar dessutom systemet. Armarna är säkrade med en automatisk låsanordning. Lyftmuttern kan inspekteras av användaren
med hjälp av en lätt synlig optisk slitagekontroll.

• Lyftkapacitet: 4000 kg
• Lyfthöjd: 2060 mm
• Lyfttid: 46 s
• Min. lyfthöjd: 115 - 190 mm
• Höjd: 2890 mm
• Bredd: 3350 mm
• Lång lyftarm: 1130 - 1840 mm
• Kort lyftarm: 570 - 1160 mm
• Motorer: 2 x 1,5kW

33 200:Jumbo 3500 NT dubbelsaxlyften

Hydraulisk saxlyft, lyftkapacitet: 3500 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.
• Lyftkapacitet: 3500 kg
• Lyfttid: 30s
• Max. lyfthöjd: 2000mm
• Min. lyfthöjd: 98 mm
• Körbanelängd: 1460 - 2160 mm
• Körbanebredd: 610 mm
• Bredd: 2020 mm
• Finns i BMW godkänd version

www.gesab-sweden.se

49 950: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
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Power lift HF 3000 / HF 3500 2-pelarlyftar
Hydraulisk 2-pelarlyft med teleskopiska armar
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. 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 Kehl-Bodersweier i
Baden-Württemberg tyskland

32 460:-

HF 3000 DT
• Lyfttid: 31 sekunder
• Lyftkapacitet: 3000 kg
• Mindre slitage och färre stillestånd tack vare HyperFlow®
• Automatisk säkerhetsspärr (inget klonkande vid lyft eller sänkning)
• All hydraulik testas i fabrik innan leverans.

34 700:-

HF 3500 DT
• Lyfttid: 33 sekunder
• Lyftkapacitet: 3500 kg
• 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 4000 UNI 2-pelarlyft
Hydraulisk 2-pelarlyft med teleskopiska
universal armar 4000 kg
Den hydrauliska 2-pelarlyften Power Lift HF 4000 UNI med en
lastkapacitet på 4000 kg och asymmetriska teleskoparmar är
den perfekta billyften för den kvalitets- och prismedvetna bilverkstaden som ställer höga krav på sin verkstadsutrustning.
Den perfekta kombinationen av premium hydraulik och
mekanisk säkerhet, utrustad med Nussbaums patenterade
HyperFlow®-teknik och ett mekanisk säkerhetssystem,
garanterar Power Lift HF 4000 UNI dig alltid perfekt
synkronisering. Med de utdragbara lyftarmarna som består
av en lång enkel teleskoparm bakåt och en kort dubbel teleskoparm framåt kan du lyfta ett brett sortiment av fordon.
HF 4000 UNI
• Lyfttid: 35 sekunder
• Lyftkapacitet: 4000 kg
• Mindre slitage och stillestånd med det patenterade
HyperFlow® hydraulsystemet
• Automatisk säkerhetsspärrstege (inget högljudd
skrammel under höjning och sänkning)
• Varje hydraulcylinder testas i fabrik innan leverans

36 800:-

Power lift HF 4600 2-pelarlyft
Hydraulisk 2-pelarlyft med teleskopiska
armar 4600 kg
Den hydrauliska 2-pelarlyften Power Lift HF 4600 med en lastkapacitet på 4600 kg
och asymmetriska teleskoparmar är den perfekta lyften för den professionella och
prismedvetna bilverkstaden.
Den perfekta kombinationen av premiumhydraulik och mekanisk säkerhet, utrustad
med Nussbaums patenterade HyperFlow®-teknik och en mekanisk säkerhetsspärr,
garanterar Power Lift HF 4600 hela tiden perfekt synkronisering. Med de
utdragbara lyftarmarna som består av en lång enkel teleskoparm och en kort
dubbel teleskopstödarm kan du lyfta ett brett sortiment av fordon.
HF 4600
• Lyfttid: 35 sec
• Sänktid: 62 sec
• Lyftkapacitet: 4600 kg
• HyperFlow®
• Automatisk spärrstege (drar in vid höj/sänk rörelse)
• Mindre hydraulslitage i och med rör i stället för slangar
• Finns även att beställa med förhöjningssats:
Power Lift HF 4600 HSV +600 mm
• Kvalitetskontrollerad: varje hydraulkomponent testas
innan lyften monteras

42 200:-

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.
Sprinter Mobil 3000
• Lyftkapacitet: 3000 kg
• Lyfttid: 15 s
• Lyfthöjd: 990 mm
• Min.höjd: 102 mm

34 900:-

www.gesab-sweden.se
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Combi Lift 4-pelarlyftar
Lyftkapacitet: 4000,
5000, 6500 och
8000 kg

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.

FRÅN:

92 900:-

Model: Combi lift Plus
- inbyggd saxlyft

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.

138 600:-

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

www.gesab-sweden.se
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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

FRÅN

126 900:-

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.

FRÅN

63 500:-

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
• Automatisk klinchning
30SFI
• Centrumfastsättning,
Ingående delar:
snabbchuck ingår
• Hjullyft
• Snabb
• Hjälparm
• 230 VAC
• Chockluftare
• 0 - 15rpm

118 500:Kendo 30S

Combi 24ELX

Automatisk klinchning

Nu med elmotor och kraftförstärkare

• 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

68 900:-

• 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

Muttermaskin DP 1800

HP 641SQ24

HP 441SQ22
2 hastigheter, pedalstyrd
22” bord

1990:-

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

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

28 500:www.gesab-sweden.se

92 000:-
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Librak 340 Touch

Librak 355 PWS
Automatiskt val av balanseringsprogram med mätarm
Laserlinje som visar var klistervikter ska appliceras.
Fälginmätning med sonar
• Pneumatisk chuck - pneumatisk
låsning av fälg på maskin
• Fälgdiameter 10” - 30”
• Fälgbredd 1,5”- 22”
• Maximal hjulvikt: 70 kg
• 19” 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

Balanseringsmaskin tydlig
TFT-skärm, automatisk
viktplaceringsstop.

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

29 500:Standardutrustning

53 200:-

Librak 338 FMD

Muttermaskin DP 1800

Librak 348PD

1990:-

Balanseringsmaskin, LED display,
dubbla mätarmar, stannar automatiskt
vid viktposition.

• 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

• 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

Tillbehör:
GAR213 (yttre mätarm), skrivare

Uppmätning med inre mätarm

39 900 :-

23 500:Standardutrustning

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

8050 WS

Mycket snabb och lättanvänd
3D-fyrhjulsmätare

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

• Justering kan utföras på valfri höjd
• Inget platskrävande kamerastativ
• Kan användas på flera lyftar
• Passar alla körbanelyftar
• Svensk programvara
• Omfattande fordonsdatabas
• Animerade anvisningar

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

99 900:-

146 900:-

Leasingkostnad: 3 037:- / mån
Leasing på 36 månader
med 10% restvärde.

Leasingkostnad: 4 283:- / mån
Leasing på 36 månader
med 10% restvärde.

Speedliner 3D Light

6080 WS Light

Mycket snabb och lättanvänd 3D-fyrhjulsmätare. Hjulmätning tar ca.
7 minuter. Mätaren är helt trådlös. Inget stativ med kameror framför
lyften som tar golvyta. Ställningen har en bra och ergonomisk arbetsställning. Hjulinställningsarbete kan utföras
på alla körbanelyftar, oberoende av höjd.
Inga begränsningar.

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

• Ställning med laptop, skri
vare, mus och laddstation
• Program med fordonsdatabas (europa, USA och Asien)
• 2 st mätkameror med
lyftfästen
• Mekaniska vridplattor
2 st + fälgfästen
• Bromspedallås och rattlås
• Ingen kamerapelare
• Lyften behöver int

76 900:-

Leasingkostnad: 2 338:- / mån
Leasing på 36 månader
med 10% restvärde.

www.gesab-sweden.se
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Leasingkostnad: 3 614:- / mån
Leasing på 36 månader
med 10% restvärde.
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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.

FRÅN

239 000:-

Alla modeller kan fås med frihjulslyft
som monteras mellan körbanorna.

Logic fyrpelarlyftar: 3,5 - 8 ton
Butler Logic är elektrohydrauliska lyftar för personbilar
och tunga fordon med en lyftkapacitet på 3,5 - 8 ton
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 40LL

FRÅN

49 900:-

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

FRÅN

91 700:-

Cisor Lift med inbyggd sax (modell T)

Cisor Lift

Ergo-line Professionell däckmonteringsline
Som namnet antyder är detta sortiment avsett att göra din
arbetsyta bekväm och effektiv.

Ergo-rollen spelar en övergångs- och buffertroll mellan en
uppgift och nästa. Slipp tunga lyft mellan dina maskiner.

Ergo-liften är den första länken i den helt nya "Ergo-line"
-kedjan. Denna lilla automatiska hjullyft kan lyfta upp dina
hjul upp på din "Ergo-roll" i lättare takt eller ta hjulet till
lasthöjden på alla däckmaskiner.

Ergo-pressen är kärnkomponenten i den helt nya Ergo-serien.
Denna pneumatiska klinchpress ger komfort, effektivitet och
säkerhet.

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

SK2055 EFA

116 100:-

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

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

SK2077-33

130 400:-

Hydrauliska 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)

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

Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

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 • Körbanebredd: 750 mm
• Lyfttid: 89 sek
• Lyfthöjd: 1750 mm
• Körbanelängd: 7 - 14,5 m

Fyrpelarlyftar: 4 - 7 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:
- 4 ton (ST 4040)
- 5,5 ton (ST4055)
- 7 ton (ST4070)
• Överlastskydd
• Korta lyfttider, snabba
• Körbanelängder:
- ST4040: 4665 - 5115 mm
- ST4055: 5125 - 5725 mm
- ST4070: 5125 - 6225 mm

FRÅN:

81 650:ST4070 den optimala lyften för husbilar / långa transportbilar

www.gesab-sweden.se
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Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

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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Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

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

121 900: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

JS-H8

5 790:Upphäng till hopfällbara pallbockar

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

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

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

23 900:-

www.gesab-sweden.se
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Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

GR20 däckvagn
Easy Lift

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.

Easy Lift wheel trolley. Den mest ergonomiska varianten inom vårt sortiment av hjulvagnar / däckvagnar.
Automatisk justering
av höjden i relation
till lasten.

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

4 490:-

DP1800

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

14 595:-

1 990:-

GR83 Hjullyft
Gör din arbetsplats komplett
Sparar rygg och tid

GIBOX
• Säkerhetsbur för LV hjul
• Kan levereras med eller
utan pumpautomat

• Ergonomisk
• Tryckluftstyrd
• Hjul upp till 80 kg

18 900:-

11 500:WT1500N Hjullyft

WTA500 Hjullyft

• Lyftkapacitet: 1500 kg
• Höjd: 1360 mm

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

12 850:www.gesab-sweden.se

19 450:-

Leasingkostnad: 275:- / mån
Leasing på 36 månader
med 10% restvärde.

18

Leasingkostnad: 583:- / mån
Leasing på 36 månader
med 10% restvärde.

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

21 850:-

DK20Q
Garagedomkraft
• Kapacitet: 2000 kg
• Vikt: 31 kg
• Utrustad med
“quick-lift” pedal

3 350:-

5 795:-

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

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

52 900:-

P 60H
Verkstadspress

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

3 450:13 150:-

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

www.gesab-sweden.se
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3 251:-

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

20

Lyftok i nivå med golvet i hela
rörelsens längd

Överkörningsbar

Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

1-pelarlyftar

Mobil

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

FRÅN

56 900:-

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.

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
FRÅN
fordon på lyften

166 900:-

BBLIFT 400P

Wheellifter 3473N

• Lyftkapacitet:
600 kg
• Lyfthöjd:
1000 mm

• Lyftkapacitet: 400 kg
• Lyfthöjd: 800 mm

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

BBLIFT 600P

15 900:17 400:-

www.gesab-sweden.se
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18 600:-

Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

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

Hjultvätten levereras med följande:
• Granulate, 25 kg
• Granulate korg
• Wulkan tvättmedel 30 liter, koncentrat
• Plastskydd
• Antihalk matta i gummi
• Option: hjullyft (+ 9000:-)

56 900:-

Leasingkostnad: 1 730:- / mån
Leasing på 36 månader
med 10% restvärde.

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

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

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

22
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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

BT 110 Bromsprovare
Analog visning av
värden eller överföring
till PC dator

inkl väggfäste
• Personbilar och skåpbilar
• Axellast: 4000 kg
• Mätområde: 6 kN
• Galvaniserade ram
• Även lämplig för test av
elektronisk
parkeringsbroms (EPB)
• Testhastighet: 5 km / t
• Tål vatten (IP54)
• Motoreffekt: 3,5 kW

• Hög friktionskoefficient
• Lättavläst display
• Svetsade stålrullar
• Även lämplig för test av
elektrisk parkeringsbroms

FRÅN

64 000:www.gesab-sweden.se

795:- / st

sats om 4 st 2995:-

HLT 610
Ljusinställare
• Lämplig för test av lätta
och tunga fordon
• Mäthöjd: 270 - 1300 mm
• Hjul, enkel att flytta
• Mätområde: max. 10 m
• Finns med eller utan
LUX-mätare

11 900:23

Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

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

5 450:-

FB 055 0,75 kW

6 200:-

FB 110 1,1 kW

10 050:-

ASE 65-075/7,5
Längd: 7,5 m ø75 mm
ASE 65-100/10
Längd: 10 m ø100 mm
ASE 65-125/10
Längd: 10 m ø125 mm
ASE 85-150/10
Längd: 10 m ø150 mm

9 930:11 070:11 710:13 290:-

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.

Även med
inverterstyrning

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

2 020:-

AT 160-150
Munstycken med tång. Passar
avgasslang med diameter på
125 mm och 150 mm.
Munstycket har en
diameter på 160 mm

1 980:-

APMO
Pneumatiskt munstycke
med sond.

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

Y-grenkoppling
AGK-075
Grenkoppling för dubbla
avgasrör. Slang AG:
Svårantändlig, överkörbar, lämplig för
fordonsavgaser.

1 990:-

www.gesab-sweden.se

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

Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

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.

Kontakta oss för
demonstration !

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

All information
samlad i ett program

CDP+ Cars och Trucks

CDP+ Cars

CDP+ Trucks

• Lättanvänt diagnostikprogram.
• Kommunikation via radio (BT) eller kabel.
• Originaldata från fordonstillverkarna. • Uppdateras 3 ggr per år och
• ISI - Automatisk felkodsavläsning.
via internet. CDP+ CARS :
Personbilar och lätta lastbilar.

• Lättanvänt diagnostikprogram.
• Kommunikation via radio (BT) eller kabel. • ISI - Automatisk felkodsavläsning.
• Originaldata från fordonstillverkarna.
• Uppdateras 3 ggr per år och via
internet. CDP+ TRUCKS : Lätta
och tunga lastbilar, trailer och
bussar.

www.gesab-sweden.se
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HGSDATA
Ett snabbt och lättanvänt verkstadsinformationssystem
för fordonsverkstäder. Programmet är alltid uppdaterat med den senaste informationen (webbaserat)
En licens tillåter samtidig inloggning på 2 arbetsplatser.
Logga in på morgonen så är det aktivt under hela arbetsdagen
Felsökningsinformation baserat på symptom / felkod
Innehåller specifikationer för mer än 85% av den
europeiska fordonsflottan

Intresserad? Kontakta oss så får ni
ett 30 dagars abonnemang

år
1
/
00: um

5 5aket Premi
p

Programmet innehåller:
• Färgkodade kopplingsscheman (europas bästa)
• Fordonsspecifikationer
• Reparationsinstruktioner och tider
• Kopplingsbyte, kamremsbyte osv. • Hjulinställningsvärden
• Serviceinformation
• Komfortsystem
• Manuell serviceåterställning
• Luftkonditionering
• Motorsystem
• Dieselpartikelfilter och system
• ABS-system
• och mycket mer …
gäller till 31/5-2020

Mega Macs PC

ADAS
CSC-Tool är ett verktyg för kalibrering av
säkerhetskameror och sensorer i fordon

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

ink 3 års licens

23 400:-

Leasingkostnad: 682:- / mån
Leasing på 36 månader
med 10% restvärde.
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26

Exempel på system som kan
kalibreras är:
• Lane assist (håller koll på om
bilen passerar vägmarkeringar)
• Automatiskt helljus
• Vägskyltar (hastighet)
• Automatisk farthållare (ACC,
Automatic Cruise Control)
Kan även kompletteras med utrustning för
kalibrering av radarsystem i fordon

Tel. 08-732 29 00

mer än 35 års erfarenhet

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.

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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mer än 35 års erfarenhet

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 1/9-2020 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

Tel. 08-732 29 00

