


AKKREDITERT KALIBRERING
Alle norske bedrifter som skal ha et godkjent verksted for  
Periodisk Kjøretøy Kontroll, er iht. Kjøretøyforskriften pålagt å få sitt 
utstyr til dette kalibrert iht. til ISO17025. Bremsetester, røykgassmåler, 
4-gassmåler, retardasjonsmåler, lysjusteringapparat og trykkmanometer 
skal kalibreres regelmessig.  
Måle- og testutstyr blir stadig mer avanserte og må kalibreres med jevne 
mellomrom. Kalibrering innebærer kun en måling av hvor rett eller feil et 
utstyr viser – justering av feil er ikke inkludert i selve kalibreringen, men 
dette kan vi selvsagt også gi tilbud på. 
Vi tilbyr godkjent akkreditert kalibrering på:

 y BREMSEPRØVERE
 y AVGASSMÅLERE
 y OPASITETSMÅLERE
 y LYSJUSTERINGSAPPARATER
 y RETARDASJONSMÅLERE

Våre serviceteknikere utfører akkreditert kalibrering iht. ISO 17025.

SERVICEAVTALE VERKSTEDUTSTYR
Preqas AS tilbyr serviceavtaler på verkstedutstyr som 
imøtekommer Statens Vegvesen og lovkrav i PKK-forskriften, 
verkstedforskriften og lov om internkontrol på kjøretøyløftere, 
bremseprøvere, kompressorer osv.  Riktig vedlikehold av 
verkstedutstyret sikrer driftsikkerhet. Mye ikke-planlagt 
nedetid kan koste verkstedet store summer i tapt produksjon, 
så service og vedlikehold lønner seg alltid over tid. Samtidig 
øker levetiden på materiellet. Kontakt oss for å avtale en årlig 
service og sikkerhetskontroll på ditt utstyr. 
Vi skreddersyr en avtale for deg!

VÅRE SERVICEBILER ER 
ALDRI LANGT UNNA!
Vårt team på 40 serviceteknikere og 
servicebiler finner du over hele landet, 
så de er aldri langt unna. Med bred 
kunnskap og erfaring på verkstedutstyr 
utfører vårt serviceteam installeringer,  
vedlikehold, reparasjoner og 
kalibreringer i alle typer verksteder.
Våre serviceteknikere utfører 
akkreditert kalibrering iht. ISO 17025.
Vi skreddersyr en serviceavtale tilpasset 
til ditt verksted.

SALG / SERVICE
St.Olavsgt. 147, 9407 Harstad
Tlf: 77 01 87 00 Fax: 77 01 87 01
Kontakt: Stig Kvanli
E-post: stig@bilutstyrnor.no
Web: www.bilutstyrnor.no
Nordland, Troms og Finnmark

SERVICEAVDELING
OSLO - STAVANGER - BERGEN - ÅLESUND - 
MOLDE - TRONDHEIM - INNLANDET

tlf: 63 87 77 99 [tast 2] 
e-post: service@preqas.no
web: www.preqas.no

SALG / SERVICE
Kristian Birkelandsvei 1, 4820 Froland
Tlf: 37 23 51 10 Fax: 37 23 51 11
Kontakt: Jan Pedersen 
E-post: salg@agdersupply.no
Web: www.agdersupply.no
Agder, Telemark, Vestfold med Tønsberg, 
Egersund

VÅRE PARTNERE:

HELDAGSKURS FRA 
PROMEISTER ACADEMY!
Vi leverer kurs fra ProMeister Academy. Nye 
tekniske standarder på kjøretøy er med på å øke  
behovet for kvalitet og kvantitativt vedlikehold. Denne utviklingen setter 
store krav til  mekanikerkompetanse og verkstedutstyr. Det blir stadig 
viktigere at det gis tidsriktig og kontinuerlig opplæring, og dette er 
avgjørende for fremtidens konkurransesituasjon. Vi tilbyr aktuelle kurstilbud 
innen hybridbiler, el-biler, motorstyring og måleteknikk. ProMeister 
Academy tilbyr også kurs innen ledelse, økonomi og kundebehandling. 
Spesialkurs kan tilpasses etter ønske - det er bare å ta kontakt.

SERVICEAVDELING
tlf: 63 87 77 99 [tast 2] 
e-post: service@preqas.no
web: www.preqas.no

OPPLæring/KURS
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VI TEGNER OG PROSJEKTERER DITT NYE VERKSTED !
Preqas har lang erfaring i planlegging av alle typer verksteder - mekanisk, skade og 
lakk, dekkhotell og dekkverksteder. Basert på inngående produktkunnskap, erfaring 
og gode dataverktøy bidrar Preqas med de beste løsninger som fremmer lønnsomhet, 
arealutnyttelse, ny teknologi, HMS og godt arbeidsmiljø for brukeren.
Preqas deltar tidlig i prosjektene for å finne de beste løsningene og dokumenterer dette 
sammen med arkitekt, entrepenør og byggherre.
Preqas er tilstede fra planlegging/prosjektering av verkstedet, installering og montering. 
Service og vedlikehold  av verkstedutstyret sikrer lang levetid og driftsikkerhet.

VERKSTEDPLAN OG 
PROSJEKTERING
- Vi tegner ditt verksted!

SALG / SERVICE
St.Olavsgt. 147, 9407 Harstad
Tlf: 77 01 87 00 Fax: 77 01 87 01
Kontakt: Stig Kvanli
E-post: stig@bilutstyrnor.no
Web: www.bilutstyrnor.no
Nordland, Troms og Finnmark

SALG / SERVICE
Kristian Birkelandsvei 1, 4820 Froland
Tlf: 37 23 51 10 Fax: 37 23 51 11
Kontakt: Jan Pedersen 
E-post: salg@agdersupply.no
Web: www.agdersupply.no
Agder, Telemark, Vestfold med Tønsberg, 
Egersund

SERVICEAVDELING
tlf: 63 87 77 99 [tast 2] 
e-post: service@preqas.no
web: www.preqas.no

preqas@preqas.no Tlf: 64 87 77 99

Viken Øst og Oslo:  Tor.Johnsen@preqas.no  tlf.: 924 34 507
Viken Nord og Vest, Oslo og Innlandet:  Roger.Kvernbekk@preqas.no tlf.: 489 91 183
Innlandet og oljeprosjekt:  Rune.Andreassen@preqas.no tlf.: 976 71 807
Rogaland:  Einar.Madsen@preqas.no tlf.: 902 24 431
Vestland:  Svein.Breivik@preqas.no tlf.: 955 54 792
Møre og Romsdal:  Einar.Staale.Steinshamn@preqas.no tlf.: 913 36 736
Trøndelag:  Frode.Vangen@preqas.no tlf.: 922 16 818
Bosch / ESI produktstøtte:  Tom.Gustavsen@preqas.no tlf.: 401 06 486
Produktstøtte:  Joakim.Eidsmo-Sand@preqas.no tlf.: 907 28 516

KONTAKTINFO TEKNISK SALG TILBUD@PREQAS.NO
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UNDERGULVSLØFTERE
Autopstenhoj undergulvs hydrauliske kjøretøyløftere produseres i 
Tyskland, og er tilpasset dagens og fremtidens elektriske bilpark. 
Autopstenhoj tilbyr undergulvsløftere som dekker alle behov for 
løft av personbiler og varebiler. Løfterne kan leveres ”pre-montert” 
i kassetter som monteres i eksisterende bygninger eller i nybygg. 
Kassettene leveres i forskjellige bredder, tilpasset brukeren, støpes inn 
og flukter med ferdig gulv ved ferdigstillelse. Løfterne leveres som 1, 2 
eller 4-søylet. Kan leveres med quick lift, svingarmer eller kjørebaner. 
Undergulvsløfterne kan leveres med løftekapasitet mellom 3 og 6.5 
tonn. Planlegging, prosjektering med tegningsunderlag i AutoCad bidrar 
til en kostnadsoversiktlig installasjon. Service og vedlikehold utføres 
av kvalifiserte serviceteknikere, som sørger for lang levetid og lave 
driftskostnader i svært mange år. 



002540+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2133,-

110.900,-

MAGIX 35 DS II
Dobbel sakseløfter med 2 meter løftehøyde. Lav 
minimumshøyde, 100 mm for lave biler. Varmgalvanisert 
bunnramme er standard og bidrar til lang levetid. Kan 
leveres med LED-lys, gummiklosser og 4x4 traverssett. 
Løftekapasitet 3,5 tonn. Leveres i ulike versjoner, 
standard modell, helgalvanisert modell, “short flaps” 
modell. Vi fører et stort utvalg av løfteklosser til 
sakseløftere.

MAGIX 35 LSMG II 
Sakseløfter med 960 mm og minimums-høyde 105 mm. Ideell løfter for dekk-service, 
klargjøring, skade og reparasjoner. Hjulsett for transport av løfter medfølger for bruk 
der den ikke festes til gulv. Galvanisert bunnramme og løfteplattform gir lang levetid. 
Løftekapasitet 3,5 tonn.

002592PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1000,-

52.000,-

MAGIX 43-46 OG MAGIX 50-52 KJØREBANELØFTER SAKS
Elektrohydraulisk sakseløfter. Leveres med LED-lys. Leveres med eller uten integrerte 
glideplater, utsparring for svingskiver, integrert frihjulsløfter eller slitasjetester. Leveres i 
galvanisert utgave (e-coating). Kan leveres for nedfelling i gulv. Kjørebanlengde 4500, 4800 
og 5200 mm. Kapasitet: 4,5 tonn / 5 tonn, frihjulsløfter 4 tonn. Byggehøyde: 220mm. 

005870+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 3089,-

160.600,-
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MAESTRO 32 F/CF/CF-08
MAESTRO 35 F/CF/CF-08
Elektromekanisk løfter. Kan leveres i løftekapasitet 3,2 eller 3,5 tonn. Egnet for 
alle typer reparasjoner og kan leveres med forskjellige konsoller F / CF / CF-08. 
Kan også leveres med forskjellige armlengder.

089100+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1210,-

62.900,-
089500+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1446,-

75.200,-

HJULGAFLER
Lett adgang til kjøretøyets understell. Ideel da 
løfteren kan brukes til forskjellige formål. Leveres 
i 2 utgaver, standard og offroad utgave. Standard 
utgave avstand mellom gafler 400 mm. Offroad 
utgave avstand mellom gafler 500 mm.  
Kapasitet 875 kg per gaffel.

VI LEVERER KJØRETØYLØFTERE OG VERKSTEDINNREDNING MED 
ANTISTATISK LAKK (ESD)
Antistatisk behandlet for å hindre overføring av statisk elektrisitet mellom utstyr, kjøretøy og mekaniker. 
Sikrer elektroniske komponenter mot statisk elektrisitet ved reparasjoner. En del av sikkerheten ved 
service og reparasjoner på kjøretøy med batteriteknologi. AutopStenhoj testutstyr oppfyller alle krav 
til det moderne verksted. Kontinuerlig utvikling imøtekommer merkespesifike krav, nye elektroniske 
systemer og rene elektriske biler som f.eks Polestar og Tesla.

Elektrostatisk utladning er den 
plutselige strømmen av strøm 
mellom to elektrisk ladede 
gjenstander forårsaket av kontakt, 
elektrisk kort eller dielektrisk 
sammenbrudd. En oppbygging 
av statisk elektrisitet kan være 
forårsaket av tribochging eller 
ved elektrostatisk induksjon.
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preqas@preqas.no Tlf: 64 87 77 99

MAESTRO 2.35 NXT PREMIUM 
F/CF/CF08
Elektromekanisk løfter. Fleksibel armløsning som 
muliggjør løft av små biler og opp til store og lange 
varebiler. Spesielt egnet som serviceløfter og til 
reparasjoner med fri tilgang til hjul og undervogn.
Kan leveres med forskjellige armlengder og konsoller. 
Løftekapasitet 3,5 tonn

2.32 - 099420+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1469,-

76.400,-

MAESTRO 2.32 F/CF/CF-08
Elektromekanisk løfter. Patentert CF-08 konsoll for 
høydejustering (på konsoller). Driftsikker og godt egnet 
for alle typer service og reparasjoner av person/varebiler. 
Løftekapasitet 3,2 tonn.

2.35 - 098410+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1706,-

88.700,-

MASCOT 40 HYDRAULISK 4T LØFTER 
Hydraulisk 2-søylet løfter. Prisgunstig løfter for person/
varebil. Løfte-/senketid på kun 30 sek.Levert med utskiftbare 
flexkonsoller. Universalt løfteområde fra små personbiler opp 
til VW T6 med stor akselavstand. Lav minimushøyde på 90 
mm og løftehøyde på 2013 mm. Løftekapasitet 4 tonn.

MASCOT 55 
HYDRAULISK  5,5T LØFTER 
Hydraulisk 2-søylet løfter for varebiler, og med 
doble teleskoparmer er den også godt egnet til 
personbiler. Hurtig og stabil løfter. Levert med 
utskiftbare flexkonsoller. Løftekapasitet 5,5 tonn.

096650+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1177,-

61.200,-

096670PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1671,-

86.900,-
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MAESTRO 2.65F 
2-SØYLET LØFTER 6,5T
Elektromekanisk kjøretøyløfter med 4 triple 
teleskop-svingarmer og lav byggehøyde 
(145mm). Maestro 2.65F er meget fleksibel ved 
bruk på personbil, varebil og SUV. Løftekapasitet 
6.5 tonn.

MAESTRO 2.50F SPORT
MAESTRO 2.55F
2-SØYLET LØFTER 5.0/5,5T
Solid konstruksjon. Velegnet for alle former for reparasjoner. 
Spesielt egnet for tunge og lange varebiler.  
Løftekapasitet 5.5 tonn.

MAESTRO 4.50 F 2 X 2 SØYLET LØFTER
Elektromekanisk 2 x 2 søylet løfter med 5 Tonn kapasitet. 
Perfekt for bobiler og lange varebiler. Egnet for alle typer 
reparasjoner. Leveres med dobeltleddede vinklede armer.

098207PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 4148,-

215.700,-
Unik sveiset søylekonstruksjon 
for enestående stabilitet, smal 
konstruksjon.

MAESTRO 2.65 
MED 4 TRIPLE 
TELESKOP-
SVINGARMER

088001PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 4844,-

251.900,-

Unik armkonstruksjon 
med albueledd på alle 
fire løftearmer, gir et 
universelt løfteområde for 
små personbiler til vare 
og campingbiler med stor 
akselavstand.

2.50 - 004727PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2914,-

151.500,-
2.55 - 004757PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2914,-

151.500,-
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Takket være den lave friksjonen 
i søylen, sikrer løftestolen en 
jevn kjøring, lav belastning på 
motorene, mindre strømforbruk 
og dermed lavere omkostninger.



preqas@preqas.no Tlf: 64 87 77 99

MAJOR 4.40 
MAJOR 4.55
4-SØYLET LØFTER 4,0/5,5T   
Kan leveres med glatte kjørebaner eller 
som hjulstillingsløfter. Hjulstillingsløfter 
med utsparring for svingskiver, 
og glideplater intergrert. Leveres i 
henholdsvis 4 eller 5,5 tonns kapsitet.

MAJOR 2.0 4030
MAJOR 2.0 5531
4-SØYLET LØFTER 4,0/5,5T
Hjulstillingsløfter med utsparring for svingskiver 
og glideplater inkludert. Kan leveres i galvanisert 
utgave og med slitasjetester. Spesielt egnet til 
hjulstilling, inspeksjon og service. 
4030 løftekapasitet 4 tonn. 
5531 løftekapasitet 5,5 tonn.

009520PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 3329,-

173.100,-

MICRO 20 / 26  TRAVERSJEKK
Fullhydraulisk traversløfter integrert i pumpeanlegg til Major. Ekstremt rask, løftetid 6 sekunder. Løftekapasitet 2, 2,6 eller 4 tonn. 
Leveres også i lufthydraulisk utgave.

hjulstillingsløfter for person- og vare-biler. 
Løftehøyde på 2 meter er ideelt for alle 
personer på verkstedet. Kjørebaner med 
lengde på inntil 5,5 meter og kan leveres 
galvanisert. Kan leveres med pnaumatisk 
låsing av glideplater.

Med markedets 
stiveste 
kjørebaner og 
oppkjøring 
tilpasset lave biler 
er dette den idelle

NYHET!
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MAJOR 5230, MAJOR 6230, 
MAJOR 7230 
En robust løfter med 5.2, 6.2 eller 7.2 tonn 
løftekapasitet for personbil og varebiler. 
Leveres med glatte jørebaner. Kan leveres med 
galvaniserte kjørebaner. Løfteren egner seg 
spesielt for hjulstilling, inspeksjon og service. 
Kjørebanelengde opp til 6 meter. Kan i tillegg 
leveres med kjørebaneforlengere. Major 5230 
kan leveres med utsparring for svingskiver og 
glideplater bak samt slitasjetester.

009220+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2602,-

135.300,-

MAJOR 4030-44WL DLX
Spesial-løfter for hjulstilling med utsparring for svingskiver og integrerte 
glideplater. Tilfredstiller alle OEM krav. Løfteren er godt egnet til reparasjon 
av bremser, støtdempere og hjuloppheng. Løftekapasitet 4 tonn.

931835PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 4006,-

208.300,-
MAJOR COMBI
4 søylet løfter med 5 tonns kapasitet og frihjulsløfter. Leveres 
som serviceløfter med glatte kjørebaner eller for hjulstilling med 
utsparring for svingskiver, og integrerte glideplater. En meget stabil 
konstruksjon tilpasset personbiler, pick-up biler og varebiler.
5,3 meter kjørebaner.

933716PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 5508,-

286.400,-

LIGHTMASTER MC17
CMOS kamerabasert lysjusterings-
apparat til alle typer lys - LED, 
LED-Matrix 2, Xenon, H4, H7 osv. 
Leveres med 7” touchscreen, laser og 
elektronisk kompensasjon av ujevnt 
gulv.

1180170PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 769,-

39.990,-
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preqas@preqas.no Tlf: 64 87 77 99

SVP210185PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1844,-

95.900,-
svp210187PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2614,-

135.900,-

TESTLINJER 
Vi kan skreddersy din testlinje/
hjulstillingsplass med bremseprøver 
med veikontakttester og sporingsmål 
(TL - TestLane). Stenhøj Major 
4-søyler med for eksempel 
integrert slitasjetester, glideplater 
og utsparing for svingskiver samt 
hjulstillingsapparat.  

SVP205020+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 3825,-

198.900,-

BREMSERULLE PERSONBILER, VAREBILER 
OG LETTE NYTTEKJØRETØY (>7,5T)

 y Varmgalvaniserte rullesett
 y Automatisk 4WD gjenkjenning
 y Håndterer elektronisk håndbrems
 y Leveres med utkjøringassistent
 y Standard rullesett bredde 2400 mm
 y Tilfredstiller ISO 21069 - rullesett bredde 2800 mm
 y Kan leveres med understellstester/støtdempertester
 y Kan leveres med sporingsmål/sideslip
 y Leveres med analog display og/eller PC løsning
 y Kan leveres med pneumatisk hev og senk

SGA400 COMBI
4-gassmåler med printer. En perfekt løsning i en travel PKK hverdag. 
Oppvarmingstid 10 sek. Optisk testbenk: OIML klasse 00 (høyeste klasse) 
i MID godkjenningssystemet. Aqua Sense: Beskyttelse av den optiske 
benken mot vannskade. Måleren leveres med vogn, NOX sett, omd., 
temperatur måling og SGA100 for diesel røykgassmåling. 4-gassmåler og 
røykgassmåler kan også leveres separat.

OBD / PKK-TEST
Håndholdt diagnoseinstrument med kun 4 knapper. Egen PKK-test fra hovedmeny 
- modus 3,7 og 9. LCD display. Fungerer på alle US biler fra 1996 og alle europeiske 
biler som følger Euro 4/5/6 standarden.

SSA 50 RØYKGASSMÅLER
Bærbar røykgassmåler -12VDC/220VAC 
Leveres med: thermoprinter, RPM- og oljetemperaturmåler,batteri og 
LCD håndterminal.

525755PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 115,-

5.990,-

528405+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1154,-

59.990,-
527970PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 577,-

29.990,-

OPPLæring/KURS

4-gass - 528401PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 644,-

33.500,-
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MAXI PROGRAMMET
4-søylede løftere fra 10 til 24 tonn løftekapasitet. Maxi 100 (10T) 
Elektrohydraulisk 4-søyler fra 4600 til 7000 mm kjørebaner. Maxi 160 & 200 
(16 og 20T) Elektromekaniske 4-søylere fra 3950 mm til 9000 mm kjørebaner. 
Maxi 240 (24T) har 2x5000 mm kjørebaner (Totalt 10 m). Tilgengelig med lys, 
traversjekk og tredje kjørebane.

HEAVY 
    DUTY

MOBILE  H OG H WB
4 mobile søyler 7,5 tonn per søyle. Totalt 30 
tonn. Kan bygges ut til 6 søyler - 
45 tonn. Justerbare hjulgafler og integrert 
palleløftersystem på hver søyle. Elektronisk 
likestyring og overvåking mellom søylene. 
IP 55 klassifisering, kort løftetid, støysvak. 
Ekstra-utstyr: travers 15 tonn for trailer/truck. 
Mobile 75 kan brukes på alt fra leddbusser til 
varebil. Mobile 75 kan fås som wireless.

BROOKLYN LØFTERE FOR NYTTEKJØRETØY
CORGHI elektrohydraulisk sakseløfter for nedfelling eller på gulv. Leveres med eller uten integrert frihjulsløfter. Kan leveres med slitasjetester. Kan leveres i 
spesialutgave til campingbil opp til 8 tonn. Kjørebanelengde fra 5,8 til 18,75 meter. Byggehøyde på gulv 21 cm. Løftekapasitet 8-50 tonn.

Se film av
Brooklyn



Leveres med varmgalvanisert rullesett. Tilfredstiller kravene i ISO 21069. Analog 
visning av bremsekraft. PC software, fjernkontroll og radiosensor. Lastsimulator 
med hydraulisk nedtrekk kan leveres. Lastsimulering med hydraulisk løftesystem 
kan leveres. Kan leveres med 2 hastigheter og frekvensomformer.

NETTBRETT MED 
KONTROLL  OG

 RESULTATLESING 
AV ALLE RELEVANTE 

VERDIER

TESTMASTER 
BREMSEPRØVER 

TUNG BIL 

ET 88
Brukervennelig motorisert 
avbalanseringsmaskin for lastebil, med 
monitor og pneumatisk hjulløfter. 
Automatisk innlegging av hjuldata,  
lav balanseringshastighet. 7 forskjellige 
last/personbil program inkl. alu.

HD 1800  HYDRUS
Automatisk dekkomlegger fra lastebil til de virkelige 
store dekkene. Solid konstruksjon, effektiv og 
tidsbesparene bevegelsesmønster. Max hjuldiameter 
118” (3000 mm). Maks hjulvekt 3000 kg.

PROLINE 150
Elektronisk og kompakt 
avbalanseringsmaskin for lastebiler 
og busser. Brukervennlig, moderne 
og tydelig display. Integrert 
hjulløfter. Kapasitet 8” - 35”.

PROLINE 426
Automatisk, elektrohydraulisk dekkomlegger for 
lastebiler og busser. Kapasitet 14”-26”. Maks 
hjulvekt 700 kg.

HD 850A
Automatisk, elektrohydraulisk dekkomlegger 
for last og buss. Kapasitet 14”-26”. Maks 
hjulvekt 700 kg.

0-12103109PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2981,-

155.000,-

0-12104002PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 6721,-

349.500,-
0-12102102PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1529,-

79.500,-

212110101PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1623,-

84.400,-
0-21900026PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1022,-

53.150,-

 y Power supply (20 V/3.5 A)
 y Universal adapter sett
 y Koffert
 y 2 x lithium-ion batterier for DCU 220
 y OBD Truck diagnose kabel, 0.9 m
 y Bluetooth USB adapter

BOSCH KTS 900 TRUCK
Med KTS truck-modulen kan du utføre 
diagnostikk på nyttekjøretøy via ESI[tronic] Truck 
programvaren fra Bosch. Vi anbefaler at den benyttes 
sammen med Bosch DCU 220 (følger ikke med i prisen) 
- en bærbar PC som også fungerer som en Tablet-PC. 
11,6” skjerm, kan brukes i sterkt sollys (800Nits).

0684400512PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 711,-

36.990,-
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SPACE KJØREBANELØFTER / 
KNELØFTER 5,5 TONN
En såkalt kneløfter med store 6 meter lange  
platformer og kraftig konstruksjon som sikrer stor 
slitestyrke og stabilitet. Utsparringer for hjulstilling 
og med glideplater bak. Inkludert krossjekk godkjent 
for lastebilder opp til 7,5 Tonn. Hele løfteren er 
behandlet med antikorrosjons-coating 
 (bedre en galvanisering). 
Kan også leveres for nedfelling i gulv.

DUNLOP DSL36/3
En prisgunstig sakseløfter 
med dobbel sak og full 
løftehøyde. Masterslave 
system sikrer nivellering av 
løfteplattformene.
Kapasitet på 3,6 tonn gjør 
den svært godt egnet til 
personbiler og varebiler

CORGHI ERCO 
C632EF
Hydraulisk sakseløfter med 
dobbel saks for full høyde. 
Maserslave system sikrer 
nivelerte løfteplattformer. 
Med 3,2 tonns kapasitet er 
dette en utmerket serviceløfter 
for person og små varebiler.

DSL36/3PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1056,-

54.900,-

0-55101511PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2121,-

110.300,-

0-4116000/15PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1121,-

58.300,-

CORGHI ERCO C510B
Ett godt valg for dekkservice og 
lokaler med begrenset takhøyde. 
Løfteren har kapasitet for å løfte 
biler opp til 3,2 tonn og 
1 meter løftehøyde.Med sin 
lave profil på 100 mm er den godt 
egnet til lave personbiler og varebiler.

0-41106500/15PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 729,-

37.900,-

WED 850 
DEKKVASKER
Lavtrykk og granulat for 
optimalt vaskeresultat, flere 
vaskeprogrammer, tørk med 
trykkluft. Leveres med rustfri 
vanntank.

NORSKPRODUSERT VANNPOLERINGSMASKIN PNEUMATISK FRONTÅPNING

FTP151PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1923,-

99.990,-

Rengjør bremsedeler og 
motordeler for de fleste 
urenheter ved hjelp av vann 
og chamberballs. Den er bra 
for miljøet (ingen kjemikalier 
eller støv), skånsom mot alle 
materialer og gir en flott, 
silkematt overflate.

14



TOWER LIFT 2.0
 y Kompakt og plassbesparende
 y Ergonomisk korrekt og sikker håndtering av dekk 
og hjul i høye dekkreoler

 y Gjør det mulig å ha dekkreoler med opp til 9 bjelkelag 
med øverste lag på 6,0 meter

 y Inn- og utstiging på begge sider
 y Hydraulisk funksjon av vippe i front
 y Med ryggekamera og infodisplay
 y 3 faste kørehastigheter
 y Hjulene plasseres direkte på Wheel Trolley
 y Krever kun 1,4 meter gangareal mellom reolene
 y Kan fås med standard batteri eller med lithium 
batteripakke med ekstra rask opplading og 3 års garanti.

WHEEL TROLLEY
Beregnet til enten 8 dekk eller  
4 komplette hjul.

AHCON IT 1000 FYLLEBUR
Inkludert Ahcon PCI 1200/7 bar 
fyllekomputer. Kan leveres med Omega 
Jet System sjokkfyller og pneumatiske 
sidedører mot tillegg i prisen. 
Rullebord på hver side (som på 
bildet) mot tillegg i prisen.

IT 200 PUMPESTASJON
En komplett pumpestasjon til sikker pumping av 
hjul. Rullebord på hver side (som på bildet) mot 
tillegg i prisen.

PAKKEPRIS

PCI 900 PUMPECOMPUTER
Helautomatisk med enkel og hurtig 
betjening.3 programmer. Godkjent til 
nitrogen. 7 eller 12 bar.

WHEEL TROLLEY EASY LIFT
Forbedrer ergonomien ved dekkhåndtering. 
Brukes ved av og påmontring av hjul, og 
som ergonomisk overgang til  
dekkmaskiner.

10009070PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 162,-

8.449,-
70003ckwt2bPRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 58,-

2.990,-
55000150PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 458,-

23.800,-

55401200PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 669,-

34.790,-

6306pckwtPRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 50,-

2.575,-

preqas@preqas.no Tlf: 64 87 77 99

PNEUMATISK FRONTÅPNING
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ARTIGLIO 50 / 500 / 5000
Siste generasjon ”leva la leva” (uten 
dekkspaker). 12” til 32” felgdiameter og 
opptil 15” bredde. Særlig egnet for store 
volumer konvensjonelle dekk, lavprofil og 
”run flat”. Kamera som tilleggsutstyr gir 
full kontroll på dekkets underside,  
og sikrer montering/demontering  
uten skade på dekk og felg.  
500/5000: Dobbel Beadløser.
Avbildet 5000.

0-11105002+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1831,-

95.200,-

PROLINE 321 / 324 
MED HJELPEARM HTB 
 
Dekkomlegger for biler, motorsykler og mindre varebiler 
med dekk fra 11/13” – 24/26” med innvendig/utvendig 
oppspenning (Proline 321 maks 21/23”). Begge modeller 
kan leveres med hjelpearm. Maks diameter: 1100 mm. 
Maks dekkbredde: 14”.

ARTIGLIO MASTER 28
Jobb skånsomt med de vanskeligste hjul. Ny 
dekkskifter opp til 28” med senteroppspenning 
og «leva la leva» (spakeløs) og Corghi smart 
system for minimalt stress på dekk. Leveres med 
samme monteringshode som Artiglio Mastercode 
og Master 26, ergonomisk bryterpanel med 
elektronisk innstilling av felgdiameter. Doble 
beadløserarmer. Kan leveres med automatisk 
oppspenning, hjulheis og sjokkfyller.

0-11901412+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 490,-

25.495,-

0-11119832PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 4250,-

221.000,-

0-11901312+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 646,-

33.600,-

EM 9250
COMPAKTLINE BASIC
Enkel og pålitelig motordrevet 
avbalanseringsmaskin med LCD display 
og manuell input av hjuldata. Bremser 
automatisk etter hvert spinn. Leveres med 
digitalt display.

EM 9350 XLINE
Elektronisk avbalanseringsmaskin for 
person, vare og MC. Designet for 
maksimal tilgang på innsiden av hjul. 
AWD Automatsensor for måling av 
hjulbredde (tilllegg). LCD display.

PROLINE 750 BASIC
Enkel og pålitelig motordrevet 
avbalanseringsmaskin med LCD 
display og manuell input av hjuldata. 
Kan også leveres med automatisk 
innlesing av hjuldata mot tillegg i 
prisen.

21900035+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 442,-

23.000,-
21192500+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 479,-

24.900,-
0-21193500PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 742,-

38.600,-
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MASTER FORCE
Hydraulisk dekkomlegger med ”Automatic 
Contactless Smart system”. Effektiv, solid og 
rask. Master Force er siste innovasjon av dek-
komlegge rmed alle funksjoner et profesjonelt 
dekkverksted kan ha bruk for. Dekkdimensjoner 
fra 13-32” og opp til 16” bredde. Håndteres 
manuelt eller automatisk av og på felg. 

A222 MED 
HJELPEARM SP2300 
 
Opp til 22” felger 
ved utv. oppspenning 
(kan leveres med 
opp til 24”). Pneu-
matisk tilting av tårn. 
Leveres med SP2300 
hjelpearm. Kan 
leveres med sjokk-
fyller mot tillegg i 
prisen.

A2025
Dekkomlegger 
med tipptårn 
og luftlåsing av 
monteringshode. 
Justerbar 
beadløsner. 
Kapasitet 10”-24” 
(14”-26”).  
Pakkepris 
inkluderer: A2025 
med SP2300 
hjelpearm.

11101223PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1598,-

83.100,-
0-11118032+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1017,-

52.900,-

EYELIGHT PLUS 
DIAGNOSTICLINE
Balanseringsmaskin med laser og full 
hjuldiagnose. Automatisk avlesning 
av hjuldata og vektplassering. 
Målesekvens: 6 sek.

EM 9550C PLUS LASERLINE
Hjulbalanseringsmaskin med LCD display, 
lasermåling og automatisk hjuldata. Vekt-
optimaliserings-program. Hjuldiameter opptil 
44” Målesekvens: 5,5 sek. Kan også leveres 
med monitor og AWD breddesensor.

EM 9780C PLUS 
AUTOMATICLINE
Hjulbalanseringsmesin med 22” touch skjerm. 
Automatisk registrering av vekter og plassering, 
med sonar og laser. Vektoptimalisering. 
Ergonomisk utforming og arbeidsposisjon. Kan 
plasseres helt inn mot vegg. Hjuldiagnose. 
Automatisk oppspenning med pedal.

0-21109556PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1133,-

58.900,-
0-21109783PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1852,-

96.300,-
0-21101100PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 3167,-

164.700,-

NYHET!

ARTIGLIO 
SPACE SAVER 
Automatisk dekkomlegger 
for hjul opp til 24”, med 
pneumatisk svingbart 
tårn kan den plasseres 
mot vegg og sparer 1m 
plassbehov. Maskinen 
er egnet for personbil, 
SUV, varebil og MC (med 
tilleggsutstyr)

0-11121502PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1004,-

52.200,-
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CORGHI MOBILE SERVICE
Spesialtilpasset profesjonelt utstyr for 
dekkomlegging og balansering for mobile 
verksteder.
Det er modulbasert og kan leveres 
med forskjellig konfigurasjoner med 
dekkmaskiner både for personbil og 
lastebil.
Artiglio 55, en maskin utviklet for 
installasjon i varebil for mobil service. 
Maskinen har senteroppspenning og 
er egnet for dagens hjulutrustning 
på moderne biler. Håndterer 
dekkdimensjoner opp til 30``

CORGHI EXACT LINEAR PLUS
3D Hjulstillingsapparat med løft på kamerabom. 2-kamera system. 
Driftsikker. Brukervennelig software sikrer presise måleresultat. 
Database for bilmodeller. Pris inkluderer PC, skjerm, skriver, 
hjulholdere og speil.
- Påkjøringsassistent ved hjelp av kamera som viser bilens posisjon  
   på monitor på søylen.
- Motorheis på kamerabom.
- Brukervennlig programvare.

0-34102101+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2500,-

129.990,-

CORGHI 
PARTNER 70 
Batteri drevet hjulløfter. 
Perfekt for SUV og va-
rebiler. Kapasitet 70 kg. 
Forenkler demontering, 
flytting og montering av 
dekk på bil. God HMS.

8-21120018PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 383,-

19.900,-

HEDSON GP 24
HJULVASKER
En avansert og 
helautomatisk hjulvasker. 
Den fullautomatiske 
vaskeprossesen 
reduserer behov for 
bemanning. Hjulene 
settes på hjultrallen og 
”dockes” mot vaske-
maskinen. Maskinen 
håndterer hjulene inn/
ut og vasker kontinuerlig 
til og med sist hjulet på 
trallen. 

SITEEASY IBC 
NIVÅOVERVÅKNING
Enkel løsning for full kontroll over oljenivået 
i IBC tank. Integrert radarsensor som måler 
nivået, resultatet sendes automatisk med SIM 
kort. Krever GSM mobilsignal.

SITEEASY FAT
NIVÅOVERVÅKNING
Er du lei av å sparke i tønner? 
Enkel løsning for fjern-
overvåkning av nivå i fat. Enkel 
montering - plasseres med 
magnet i luftehullet på fatet. 
Fungerer på både olje og 
kjemikalier. 
Krever GSM mobilsignal.

701205PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 65,-

3.390,-
701037PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 36,-

1.890,-
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BODYGUARD SKADEDIAGNOSE 
• 6 høyhastighetskameraer
• LED-lys for optimal bildekvalitet  
• Kameraovervåkning som lagrer bilder/video
• Bilder og video lagres i en nettsky 
• Sikrer dokumentasjon til verkstedet på kjøretøyet 
• Softwarelisens og Web-Application har eget abonnement
• Bruker bilens registreringsnummer som id samt klokkeslett for passeringen.
• Software og hardware for sammenkobling av Bodyguard med FastLign og        
   Beissbarth Easy Tread

Bodyguard er et “touchless” inspeksjonssystem som registrerer status og eventuelle 
skader på karosseriet, felger og dekk ved innkjøring på verkstedet. 6 kameraer 
fotograferer, filmer og dokumenterer eventuelle karosseriskader og riper i alle vinkler. 

bgb01-eucPRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1731,-

89.990,-

Automatisk resultat rapport genereres 
umiddelbart med hjulstillingsdata som 
dokumenterer eventuelle avvik. Dette gir 
et verktøy til å informere kunde om status 
på kjøretøyets hjulstilling, og eventuelt 
behov for hjulstillings justering. 
Rapporten lagres i sky og kan leses på ønsket 
plattform og kan benyttes som kundeinfor-
masjon.

FASTLIGN HJULINNSTILLINGSDIAGNOSE
FastLign er et berøringsfritt system for å kontrollere hjulinstillingen på et 
kjøretøy. Få øyeblikkelig resultat på alle fire hjulene med udiskuterbar presisjon 
ved hjelp av laserteknologi - bare kjør bilen mellom sensorsøylene.

• En rask vurdering av avvikende mål, sammenligner og kontrollerer mot bildata

• Bruker bilens  registreringsnummer mot database

• Softwarelisens og Web-Application har eget abonnement

• Software og hardware for sammenkobling av FastLign med Bodyguard og         
    Beissbarth Easy Tread

SE VIDEO AV BODYGUARD IN ACTION

flb02-eucPRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 7404,-

385.000,-
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AVL HV SAFETY 2000
I nær fremtid vil hvert verksted måtte håndtere et betydelig antall hybrid- og elektrisk 
drevne kjøretøy. Høyspentanlegg har også høy sikkerhetsrisiko. Å garantere sikkerheten og 
påliteligheten til høyspentsystemer i kjøretøyene er et av oppdragene som skal utføres i 
fremtiden. Prosessene for å sjekke isolasjonsstyrken til høyspentsystemer og den innebygde 
isolasjonsmonitoren er grunnleggende tester for hver vedlikeholds- og reparasjonsaktivitet for 
høyspentkjøretøyer. For testorganisasjoner blir disse målingene viktigere og viktigere, siden 
isolasjonsstyrken er underlagt en viss aldringsprosess.

VS9052+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 445,-

23.150,-

AVL HV SCOPE 1200 / 1400
Scope 1200 leveres i basic og high end versjon. Denne to-kanals 
måleenheten har kun de viktigste funksjonene, og tilbyr enkel håndtering 
og høy grad av mobilitet. Måleresultater kan nås ved å koble enheten til 
en PC eller nettbrett.
Scope 1400 leveres basic og high end versjon. Digital, høyoppløselig 
4-kanals måleenheten for signalfangst i motorkjøretøyer. Henting av 
måleresultater via tilkobling til PC eller nettbrett. 

VS9102+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1910,-

99.300,-

AVL ADS 310/340
CO2-klimaanlegg (R744) er overlegent det nåværende 
R1234yf-systemet når det gjelder effektivitet, kjøledynamikk 
og miljømessig bærekraft. Anerkjente bilprodusenter har 
anerkjent potensialet og vil i fremtiden sette sin lit til CO2, 
den naturlige, økologiske og avanserte kjølevæsken. 

VS8904PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 390,-

20.300,-

Sikkerhet, miljøvern og økonomisk 
effektivitet var selvfølgelig i forkant av 
utviklingsprogrammet for enheten.

AVL COUNTER
Den nye, strenge AU-lovgivningen (nytt 
EU direktiv fra 2023) krever endret 
måleprinsipp for å måle antall partikler 
under den periodiske tekniske kontrollen. 
Med AVL DiTEST Counter kan du utføre 
partikkelmåling effektivt. 
Måleprinsippet «Diffusion Charging» (elektrisk lading av partikler) og den robuste 
konstruksjonen muliggjør rask måling av tilgjengelighet uten forbruksmateriell, et 
eksakt partikkelantall på kort tid og kontinuerlige målinger i heldags kontinuerlig drift. 
Ved behov i fremtiden kan du også sjekke bensinbiler med AVL DiTEST Counter.

20
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AVL WORKSAFE
Sikkerhetsrelevante målinger på HV-systemet 
Kontroller fraværet av spenning. Spenningsmåling 
opp til 1500V DC og 1000V AC. Sjekk av 
potensialutjevningen, kapasitans, induktans

AVL NOLEAK
AVL NoLeak er i stand 
til å teste tettheten til et 
batterihus og kjølekretsen 
ved å påføre trykk på 
batteriet og overvåke 
endringshastigheten til 
trykket. Ved reparasjon

AUT100001624PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 904,-

46.995,-

AUTEL MS909 DIAGNOSE
Kombinerer diagnostikk, service, 
omfattende live data, koding og ECU 
reflashing i ett intuitivt og smart verktøy. 
Den lynraske prosessoren og lange 
batterilevetiden på 8 timer sørger for at 
arbeidet går problemfritt. Nettbrettet 
kan håndtere mer enn 80 amerikanske, 
asiatiske og europeiske modeller, så du 
er godt dekket uansett hvilken bil som 
ruller inn på verkstedet. Nettbrettet 
har en lang rekke funksjoner, inkludert 
System Topology – med den eksklusive 
Autel systemtopologiprogramvaren 
kan teknikeren se et fargekodet 
topologidisplay, for alle kjøretøysystemer 
og deres status samlet på én side, noe 
som gir god oversikt. Et annet glimrende 
stykke programvare i nettbrettet er Repair 
Assist. Dette verktøyet viser en liste 
over anbefalte tester, fullføringsstatus 
og prioritet - jo høyere prioritet, desto 
tidligere bør komponentene testes.

AUT10000623PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1058,-

54.995,-

AUTEL MS919 DIAGNOSE
Enhver tekniker eller mekaniker 
vil elske denne modellen, med sin 
raske Octa-core prosessor, reagerer 
nettbrettet lynraskt og du slipper 
kostbar ventetid. Likeledes sørger også 
nettbrettets store batteri for at du kan 
jobbe gjennom hele arbeidsdagen, 
uten avbrudd for lading. Nettbrettet 
har en lang rekke funksjoner, inkludert 
System Topology – med den eksklusive 
Autel systemtopologiprogramvaren 
kan teknikeren se et fargekodet 
topologidisplay, for alle 
kjøretøysystemer og deres status 
samlet på én side, noe som gir god 
oversikt. Et annet genialt stykke 
programvare i nettbrettet er Repair 
Assist, dette verktøyet viser en liste 
over anbefalte tester, fullføringsstatus 
og prioritet - jo høyere prioritet, jo 
tidligere må komponentene testes. 
Leveres med scope.

BATTERIBORD 1000 KG
Batteriløftebord utviklet for å håndtere batteripakker 
i elektriske kjøretøy. Kan også benyttes til motor og 
gearkasse løft. Løftehøyde: 1700 mm.

AC VERKSTEDKRAN FOR 
EL-BIL 1,1 TONN
Hydraulisk verkstedkran med 1100 kg kapasitet. Løftehøyde: 2340 mm. 
Utstreksarm: 955 - 1375 mm. Innvendig bredde: 1015 mm

GTSBSP1000PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 717,-

37.300,-
wjn10eurPRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 173,-

8.990,-

av et batteri, må huset åpnes. Etter lukking og forsegling må 
tettheten bevises. Dette kan gjøres ved å pumpe opp huset til 
et forhåndsvalgt trykknivå og overvåke trykkfallet over tid.

NYHET!

NYHET!

og motstandsmåling. Simulering av 
isolasjonsfeil Isolasjonsmotstandsmåling i 
henhold til ECE R100
Isolasjonsmotstands-
måling på det aktive 
HV-systemet opp 
til 1500 V DC (SAE 
J1766 og GB 18384).
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1690200001PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 4115,-

214.000,-

BEISSBARTH Q.LIGN
3D HJULSTILLINGSAPPARAT
Neste generasjon hjulstillingsapparat. Ultra rask, kompakt og connected!

• Kompakt web-basert teknologi

• Kombineres gjerne med ADAS og lysjustering

• Resultatet streames direkte til TV, PC, nettbrett eller mobiltelefon

• Batteridrevet og trådløs tilkobling

• OLED-skjermer integrert i målehodene for enkel innjustering

• Kraftig programvare optimaliserer prosessene fra start til slutt

• Verdiene vises umiddelbart når utstyret er festet korrekt på bilen

• Montering rett på dekkene med Q.Grip klemmene

• Skånsom da det ikke er noen kontakt med felgene på bilen

• Leveres også med maskinvogn, PC og skriver mot tillegg i prisen

BEISSBARTH Q.DAS TIL 
Q.LIGN ADAS MED 
ELEKTRONISKE TARGETS
Neste generasjon ADAS-kalibrering. 
Nesten ingen ekstra targets/
tavler nødvendig med eTargets: 
automatisk digitalt display med korrekt 
kalibreringsmønster, helt uten bytte av 
tavler. Pris inkl. eTargets og VAG board.

BEISSBARTH EASY TREAD
Kvikk-sjekk for dekk og hjulstilling som kan leveres med 
kamera for automatisk skiltgjenkjenning og automatisk 
utskrift til kunden. Skann alle biler som kommer inn på 
verkstedet, og selg hjulstillingskontroll eller dekk til ca. 
30 % av kundene dine! 

169120000PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 3212,-

167.000,-
169120008Kamera

LEASING FRA KR. 652,-

33.900,-

8900380010+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2971,-

154.500,-
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BEISSBARTH ZERO 8 AWLP
Vår nyeste avbalanseringsmaskin med 
automatisk felgutmåling og ”runout” 
kompensasjon. Velger automatisk rett 
program og kompenserer selv for eiker og 
felgtype.

BEISSBARTH ZERO 6 AWLP
Zero 6 med LCD display. Det nye designet 
og brukergrensesnittet (GUI) gir absolutt 
høyeste ytelse og nøyaktighet for dekk til 
alle typer biler, motorsykler og varebiler 
– ferdig på kun 5 sekunder! Beissbarth lev-
erer OE-godkjente avbalanseringsmaskiner 
for en mengde bilmerker. Kan også leveres 
med stor Touchscreen monitor.

BEISSBARTH MS 630 S
Meget god dekkmaskin for standard- og 
lavprofildekk med hjelpearm og WDK 
godkjennelse for runflat. ERGO kontroll 
sikrer en skånsom utløsning av dekk-
kant spesielt for hjul med TPMS noe 
som gir opptil 40 % raskere håndtering. 
Hjelpearmen har 2 uavhengige 
trykkpunkter på dekket. 

BEISSBARTH MT 826 DT
MT 826DT er en elektronisk 
avbalanseringsmaskin med LCD display 
designet til å avbalansere hjulene på 
personbiler, motorsykler og lette varebiler. 
Program for skjulte vekter. Fotbrems til å 
stoppe hjulet mens man fester vektene. 
Maks. hjulvekt: 65 kg. Kan leveres med 
monitor mot tillegg i prisen.

BEISSBARTH MS 800
MS 800 dekkomlegger leveres med 
et patentert automatisk verktøy for 
demontering av dekk fra felg uten å 
komme i kontakt med felgen.  
WDK-godkjent.

1694201463PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2250,-

116.990,-1694201363PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1317,-

68.500,-
1694201050PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 494,-

25.700,-

1694201456PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2806,-

145.900,- 1694201235PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1260,-

65.500,-

Komplett hjulinnstillingspakke med kabinett, PC og et 
stort utvalg av utstyr. 8 CCD kameraer med 433 MHZ 
radio og rullende ”Runout” kompensasjon (RROC). 
Apparatet kan bygges ut med utmåling og kalibrering 
av førerassistent-systemer. Beissbarth leverer OE-
godkjente hjulinnstillingsmaskiner for en mengde 
bilmerker.

1690310074PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 2298,-

119.500,-

BEISSBARTH EASY CCD  
EXCELLENCE
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BOSCH FSA 500 
SYSTEMTESTER
Den mobile FSA målemodulen brukes som 
Scoop analyse av kjøretøysystemer. Den 
batteridrevene modulen kobles til PC systemet 
via en trådløs forbindelse/USB. Systemets 
sterke side er at det kan utføre test av alle de 
viktige elektriske og elektroniske komponenter. 
De mange praktiske funksjoner gjør dette til en 
sikker og fremtidsrettet investering.

BOSCH DCU 120
NETTBRETT-PC 
Vifteløst termisk system, 
Intel Pentium N4200 Apollo 
Lake (1,10 GHz, turbo til 2,5 
GHz), 11,6” 1920x1080 Full 
HD, 300 nits TFT LCD, 2 MP 
webkamera, IP65 (vann- og 
støvtett), MIL-STD- 810G.

BOSCH KTS 560 DIAGNOSE
Fra september 2020 er det lovpålagt pga. 
sikkerhetshensyn at alle biler blir utstyrt med 
Secure Gateway (SGW) og at OBD-stikket på nye 
biler blir låst for godkjenning. Bosch har tilgang til 
OE-leverandørene og har ”nøkkelen” til OBD-
porten integrert i sine KTS-moduler. I tillegg har 
KTS 560 DoIP, CAN FD og Passthru.

BOSCH FSA 740 
SYSTEMTESTER
FSA 740 med vogn, monitor, 
desktop PC m/WIFI, 
laserprinter, målemodul og KTS 
560 diagnosetester. Vi tilbyr 
kurs fra ProMeister Academy.

0684013742+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 3059,-

159.075,-

0684010512kampanjepris

LEASING FRA KR. 731,-

37.990,-

BOSCH KTS 590 DIAGNOSE
2 Kanals oscilloscope 20 MS/s sampling rate. Fra 
september 2020 er det lovpålagt pga. sikkerhetshensyn 
at alle biler blir utstyrt med Secure Gateway (SGW) og at 
OBD-stikket på nye biler blir låst for godkjenning. Bosch 
har tilgang til OE-leverandørene og har ”nøkkelen” til 
OBD-porten integrert i sine KTS-moduler. I tillegg har 
KTS 590 DoIP, CAN FD og Passthru. 

0684400590kampanjepris

LEASING FRA KR. 767,-

39.900,-
0684400560kampanjepris

LEASING FRA KR. 498,-

25.900,-

BOSCH DCU 220
BÆRBAR PC / 
TABLET
Robust og praktisk med 
kraftig Intel-prosessor og 
SSD-hardisk. Tilpasset tøffe 
arbeidsmiljøer. Leveres med 
2 lithium ion-batterier for 
utvidet batteritid.

0684400244kampanjepris

LEASING FRA KR. 933,-

48.500,-
KOMMER!
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BOSCH DAS 3000 KALIBRERING AV BÅDE RADAR OG 
KAMERA FOR FØRERASSISTENT-SYSTEMER.
Bilenes stadige nye teknologi rundt førerassistentsystemer gir verkstedene mange 
inntektsmuligheter fremover. DAS 3000 benytter AR for å virtuelt angi rett avstand og 
posisjon foran bilen.  DAS 3000 er mao. utviklet for å enkelt håndtere kalibrering av 
bl.a. front kamera, front radar, LIDAR, night Vision, lane assist,adaptive cruise control 
og emergency assistance functions.DAS 3000 klarer alle bilmodeller og er perfekt for 
verksteder, skade- og bilglassverksteder!

0684300109Kampanjepris

LEASING FRA KR. 20456-

106.900,-

GETAC S410 VERKSTED-PC
Robust verksted-PC, perfekt til diagnosemodul  
og ADAS-kalibrering.

 y 8. Generasjon intel Core
 y Camera med IR sensor og fingeravtrykkskanner
 y IP 53 sertifisert
 y Dokkingstasjon tilgjengelig

BOSCH BAT 6120 
120A kontinuerlig strømforsyningsmodus
åndtering av LFP-batterier, vegghengmodus med 
roterende LCD-skjerm, 3 m kabel, 
25 språk i display.

BOSCH BAT 645 
45A – universelle batteriladere for alle typer blybatterier  
og nye litium-ionbatterier (leveres også med 90A):

 y 12 V / 24 V for biler og lastebiler, med automatisk velger

0687000164kampanjepris

LEASING FRA KR. 184,-

9.590,-

 y For WET, AGM, GEL, EFB og LFP, samt myklading av meget utladede batterier
 y Diagnose-modus som opprettholder batteriets ladenivå og stabiliserer kjøretøyets 
elektriske systemer (motoren er stoppet) 

S410G4PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 481,-

24.990,-

BOSCH BAT 115 BATTERITESTER
Til nyeste typer av 6V og 12V AGM-, GEL- og 
vedlikeholdsfrie batterier samt vanlige standardbatterier. 
BAT 115 kan også teste 12V og 24V start- og 
ladesystemer. Perfekt til personbiler, nyttekjøretøyer, MC 
og båter. Leveres med integrert printer.

0687000115kampanjepris

LEASING FRA KR. 94,-

4.900,-

NYHET!

KOMMER!

25



BOSCH HTD 815 
LYSJUSTERINGSAPPARAT MED MATRIX 2
Kamerabasert lysjusteringsapparat for de nyeste typer matrix-lys / matrix 
2 samt LED, xenon og halogen frontlykter. Utfører digital bildebehandling 
av lyskilden. Presis posisjonering ved hjelp av laserteknologi. Kan bygges 
ut med tilkobling til PC og Connected Repair (CoRe) for rask presentasjon 
og utskrift av testresultatene til printer eller e-post.

BOSCH BEA 550 KOMBI
Bea 550 inneholder Bea 070, Bea  060, Bea 030. Bea 060 
avgassmåler er en 4/5-gassmålemodul, CO, CO2, HC2, 
O2. Ekstrautstyr NOx. Bea 070 røykmodul mobil opasitet 
målemodul for dieselmotor. Frittstående tester. Bea 070 og 
Bea 060 er PC-styrt. Oppkobling med bluetooth eller USB 
forbindelse.

1692104350PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 633,-

32.900,-
0684105506kampanjepris

LEASING FRA KR. 1314,-

68.350,-

ATF GEARKASSE-
FLUSHER
Automatisk flushing og gearoljeskifte 
av semiautomatisk og helautomatiske 
girkasser. Leveres med 4 sett med adaptere 
for de fleste bilmodeller. Spør oss om tilbud 
på opplæring!

INDUKSJONSVARMER 
3.5 KW
Væskekjølt induksjonsvarmer 
tilpasset bruk på verksted. Nyeste 
teknologi innen induktiv varme. 
3.5Kw. Kan også leveres i 5, 11 eller 
16Kw.

PT52050+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 865,-

44.990,-
fire35PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 606,-

31.500,-

OPPLæring/KURS

ECK LAND
Hel automatisk AC-maskin for R134a 
eller HFO1234YF. Perfekt mobil 
maskin i servicebil og spesielt egnet 
for AC service ute i ”felt”. Robust 
maskin med vektlås ved transport. 
Vogn inkl. i pris.

ECK NEXT
Helautomatisk AC-maskin for R134a 
eller HFO1234YF 5” touch screen. 
Kan utstyres med wifi/bluetooth, 
gasanalyser og hybridfunksjon.

ECK TWIN 12
Automatisk AC-servicestasjon for både 
R134a og HFO1234yf. Hybrid versjon. 
Sikker behandling av PAG/POE ved 
arbeid på hybrid og elektriske biler. Enkel 
betjening med 5 tommers touchscreen. 
Bildatabase. Flere OEM godkjenninger.

K6t5a000000BPRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1279,-

66.500,-
Y1n000000000PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 573,-

29.800,-
K5V2a000000a+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 644,-

33.500,-



ROBINAIR AC1X34-5iP 
OG AC1234-5i

 y ”Deep Recovery System” for 99% 
tømming av AC-system

 y Oljeinjeksjon med elektronisk vekt 
 y Lekkasjetest
 y Separate flasker for PAG og POE olje
 y Stor kjølemiddeltank 

Kan bygges ut med følgende utstyr: 
 y WiFi / klar for Android/iPhone app
 y Lekkasjetest med Nitrogen eller N2H2
 y Thermo-printer (ikke nødvendig ved 
Connected Repair)

 y Gass-identifikator for å hindre retur av 
urene gasser (som propan o.l.)

BOSCH ACS 653/663
Bosch AC-maskin som passer perfekt for 
hybrid og elbiler (samt vanlige fossilbiler). 
Denne modellen kan bygges ut med flush-
er, nitrogen lekkasjetest, gassidentifikator, 
WiFi mm. Den har separate flasker for PAG 
og POE-olje og stor kjølemiddeltank.
ACS 653 for 134A gass
ACS 663 for 1234yf

AC1234-3I OG AC1X34-3I
De siste tilskuddene i den nye Robinair 
klimafamilien. Maskinene har den rette 
balansen mellom ytelse og funksjonalitet 
- perfekt for standard service-, 
vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver på 
personbiler, inkludert hybrid- og elbiler 
med R-1234yf eller R-134a-baserte 
systemer. Begge modeller kan leveres 
med printer.

ROBINAIR AC1X34-7I OG 
AC1234-7I 
Som AC1X34 - 5iP - standardutstyr:

 y Lekkasjetest (klargjort for lekk.test 
 y med Nitrogen eller N2H2)
 y Innebygd WiFi/klar for Android/iPhone 
app

 y Klar for Connected Repair
 y Kan også leveres med gassidentifigator   

sp00000165PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1160,-

60.300,-

sp00000177PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 961,-

49.995,-

sp00000156PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 625,-

32.500,-

BOSCH ACS 753
ACS 753 er robust, men brukervennlig. Dette er en 
helautomatisk serviceenhet som er den nye referansen 
for serviceenheter for R134a. Den er kompatibel med 
nyttekjøretøy, lastebiler og hybridbiler og oppfyller 
SAE J2788 og europeiske standarder. ACS 753 er 
utformet for å gjøre hverdagen enklere på verkstedet. 
Den gir rask og pålitelig service og vedlikehold, og er 
enkel å betjene.

SP0000174+PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 970,-

50.700,-
sp00000160PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 1168,-

61.000,-
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OLJEFYLLER 
TRYKKLUFT 24 L 
Transportabel oljefyller med solide 
hjul. 24 Liters tank som trykksettes 
med trykkluft.

33024PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 56,-

2.890,-

AVFETTINGS-
SPRØYTE 24 L TANK
Transportabel avfettingssprøyte med 
solide hjul. 24 Liters tank, beregnet 
for ikke vannbaserte væsker som 
trykksettes med trykkluft

22024PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 58,-

2.990,-

DELEVASKER MED 
PENSEL 65 L
Transportabel delevasker med solide 
hjul. Stor vaskebalje med avtagbart 
lokk. Delene vaskes med børste og 
flytende vaskemiddel. 65 liters tank 
som trykksettes med trykkluft.

70365PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 172,-

8.960,-

SPILLOLJEMOTTAKER MED NED-

FELLBAR BALJE OG SUGESONDER 115 L TANK
Krafrig spilloljemottaker for lastebil med 
stor nedfellbar balje på 50l. Trykkluftsdrevet 
ejektorsug muliggjør tømming av motorolje med 
medfølgende sugesonder. Tanken rommer 115 
liter og tømmes med enten gravitasjon eller 
trykkluft.

46215PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 229,-

11.890,-

SPILLOLJEMOTTAKER 
90 L TANK
Kraftig spilloljemottaker med 
stor sentrert balje som kan 
høydejusteres med 50cm. Tanken 
rommer 90 liter og tømmes med 
enten gravitasjon eller trykkluft.

42090PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 92,-

4.790,-

SPILLOLJESUGER 65L 
TANK MED TRANSPARENT 
FORKAMMER
Krafrig spilloljemottaker. Trykkluftsdrevet 
ejektorsug muliggjør tømming av 
motorolje med medfølgende sugesonder. 
Transparent forkammer så man har 
kontroll på avtappet kvalitet og mengde. 
Tanken rommer 65 liter og tømmes med 
enten gravitasjon eller trykkluft.

43065PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 129,-

6.690,-

SPILLOLJEMOTTAKER 
M/SUGESONDER 90 L 
TANK
Krafrig spilloljemottaker med stor 
balje. Trykkluftsdrevet ejektorsug 
muliggjør tømming av motorolje 
med medfølgende sugesonder. 
Tanken rommer 90 liter og tømmes 
med enten gravitasjon eller 
trykkluft.

44090PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 133,-

6.890,-

SPILLOLJEMOTTAKER 
M/FORKAMMER OG 
SUGESONDER 90 L 
TANK
Krafrig spilloljemottaker med stor 
balje. Trykkluftsdrevet ejektorsug 
muliggjør tømming av motorolje 
med medfølgende sugesonder. 
Transparent forkammer så man har 
kontroll på avtappet kvalitet og 
mengde. Tanken rommer 90 liter og 
tømmes med enten gravitasjon eller 
trykkluft.

44091PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 173,-

8.990,-
37095PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 192,-

9.990,-

OLJEANLEGG FOR HELFAT
Solid fattralle med oljepumpe 5:1 - 
18l/min. 4 meter 1/2” fylleslange og 
fyllepistol med digitalt telleverk.
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 y Modulbasert 
 y OEM godkjenninger
 y HMS-optimalt 
 y Kvalitet i alle ledd
 y Miljø for kunde og ansatt
 y Inspirerende arbeidsmiljø
 y Uniformering av verksted
 y Prosjektering i AutoCad
 y Program også for private garasjer

Dura verkstedinnredninger har utallige muligheter som bidrar til de beste løsninger for alle 
typer verksteder. Alle Duras produkter kan leveres i ønsket farge og uniformering tilpasset 
verkstedet. Dura med sitt moderne design er ledende på utviklingen innen verkstedinnred-
ninger og har innovative løsninger på HMS, ergonomi, miljø og avfallssortering.
Vi tegner forslag og løsninger etter verkstedets behov og kundens ønsker. 
Dura produserer innredninger med svært høy kvalitet, som er beregnet for bruk i røffe 
verkstedmiljøer. 
Enkelt og praktisk å holde rent og ryddig. Mange geniale løsninger for integrering av nød-
vendig verktøy og utstyr i innredningen. Dura er ledende i verden på kvalitet, 
design og løsninger på verkstedutstyr. Dura produseres på fabrikk i England. 
Dura er levert over hele verden - også i mange norske verksteder.

SKREDDERSYDD 
VERKSTED LØSNING
FOR DITT VERKSTED

Spør oss om en skreddersydd løsning for ditt 
verksted - stort eller lite, vi tegner et forslag

VERKSTEDINNREDNINGER

WWW.DURA.CO.UK
WWW.DURAGARAGES.COM

preqas@preqas.no Tlf: 64 87 77 99 29



• LAKKABINER 
• TØRKEKABINER
• BLANDEROM
• LØFTESYSTEMER
• TØRKESYSTEMER
• FORBEREDELSESONER

Blowtherm er en ledende produsent av utstyr for overflatebehandling. Blowtherms 
nyskapende fyringsteknologi effektiviserer arbeidsprosessen, og bidrar til senkede 
driftskostnader av lakkanlegget. Blowtherm er ledende i utviklingen av teknologi som 
oppfyller krav til HMS - Helse Miljø Sikkerhet samt miljøkrav. Preqas har levert flere 
komplette lakkanlegg med lakkabiner, forberedelsesoner og blanderom. Våre teknikere 
har lang erfaring og kompetanse på montering og service på Blowtherm lakkanlegg.

INFRARØDE LAMPER

• Skinnesystem

• IR Tunnel

• Integrert i sidepanel/tak

• Mobile IR lamper

• 
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Blowtherm Hybrid Thermoventilasjon
Den nye dual-power vifte og varme enhet for maximal energi besparelse

Tradisjonell energikilde som gass, elektrisitet kan kombineres med – 
vindkraft – fjernvarme – geotermisk varme – solenergi - varmepumpe

Vi leverer Blowtherm industrikabiner for lakkering av alle formål med ønsket konfigurasjon for 
tung bil, tog, fly, båt maskiner mm. Industrikabinene fra Blowtherm kan leveres med energibærere 
som gass, elektrisk eller olje i kombinasjon med solenergi.  

INDUSTRIKABINER
www.blowtherm.it

• Bærekraft – Løsningen reduserer energiforbruk og CO2 utslipp i forhold til tradisjonelle løsninger
• Driftssikkerhet – Basert på utprøvd teknologi i kombinasjon med elektronisk overvåking sikres driftssikkerhet over tid.
• Fordeler – gir grunnlag for fradrag/støtte ved energi sparende tiltak, og insentiver fra myndighetene i denne forbindelse.
• Klima vennlig – Reduksjon av det totale utslipp av CO2 til atmosfæren ved bruk av grønn energi.

• EKSOSAVSUG
• SVEISEAVSUG
• SLIPEAVSUG (STØV)
• INNREDNINGER
• VÆSKE OG ENERGI DISTRIBUSJON

KEEN SPACE er en Europeisk produsent av avsugssystemer 
for moderne verksteder og industri. Løsninger tilpasset dagens 
bilpark med integrerte eksossystemer. ”Touchless” armer kan 
fritt plasseres mot kjøretøyet uten direkte kontakt/klemmer. 
KEEN SPACE har avsugsløsninger for alle verkstedbehov.
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Viken Øst og Oslo:  Tor.Johnsen@preqas.no  tlf.: 924 34 507
Viken Nord og Vest, Oslo og Innlandet:  Roger.Kvernbekk@preqas.no tlf.: 489 91 183
Innlandet og oljeprosjekt:  Rune.Andreassen@preqas.no tlf.: 976 71 807
Rogaland:  Einar.Madsen@preqas.no tlf.: 902 24 431
Vestland:  Svein.Breivik@preqas.no tlf.: 955 54 792
Møre og Romsdal:  Einar.Staale.Steinshamn@preqas.no tlf.: 913 36 736
Trøndelag:  Frode.Vangen@preqas.no tlf.: 922 16 818
Bosch / ESI produktstøtte:  Tom.Gustavsen@preqas.no tlf.: 401 06 486
Produktstøtte:  Joakim.Eidsmo-Sand@preqas.no tlf.: 907 28 516

SERVICEAVDELINGEN:
Serviceavtaler: service@preqas.no
Delesalg: reservedeler@preqas.no

Alle priser er eks. mva. Oppgitte priser er gjeldende til 
31.12.2022 eller så langt beholdningen rekker. Frakt 
kommer som tillegg. Med forbehold om valuta / rente 
/ pris - endringer. Bilder kan innholde ekstrautstyr som 
er tillegg i pris. Leasing basert på 5 års leieavtale ekskl. 
forsikring. Forbehold om trykkfeil. 
Preqas AS følger Autobransjens Leverandørforrening 
leveringsbetingelser. 
www.preqas.no 

KONTAKTINFO TEKNISK SALG - TILBUD@PREQAS.NO

CORGHI  BL600
Elektrohydraulisk MC løfter 
med løftekapasitet på 600 kg. 
Spør oss om ekstrautstyr!

0-42103801PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 615,-

32.000,-

CORGHI  BC200S
Semiautomatisk dekkomlegger 
for motorsykkel. Godt egnet for 
profesjonelle brukere til MC, 
gocart, park og golfmaskiner. 
Felgoppspenning 5-23”.

0-11607305PRIS FRA KR.

LEASING FRA KR. 548,-

25.800,-


