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PTJ 40152 40/20 t 2 150 mm 300 mm 8-10 bar 39 kg 400 nl/min

PTJ 44105 44/32/22/14/8 t 5 100 mm 260 mm 8-10 bar 63 kg 600 nl/min

PTJM 10072 100 t 1 725 mm 1170 mm 10-12 bar 324 kg 600 nl/min

PTW 46TB1 1/2” M10-M16 1130 Nm 6.3 bar 1/4” NPT 9.5 mm 2 kg

PTW 80TA1-6 1” M18-M45 2983 Nm 6.3 bar 1/2” BSP 13 mm 7.7 kg

Speciaal ontwikkeld voor 
werkplaatsen waar snelheid een 
grote rol speelt.

Deze krik schuift onbelast uit in 
minder dan 7 seconden! Na amper 
15 seconden zijn de wielen van het 
voertuig vrij van de grond.

Werkt super snel dankzij het systeem 
met dubbelwerkende luchtmotor.

Allaert 20T SS

Specificaties:

Minimumhoogte ingeschoven: 1100 mm
Koers: 780 mm
As diameter: 70 mm
Werkdruk ventiel: 10 bar

West-, Oost Vlaanderen
en Vlaams-Brabant

Luc Vermoens

Gsm : 0496/253.353
email : luc.vermoens@proveqplus.com

Antwerpen, Limburg en
Vlaams-Brabant

Eddy Brepoels

Gsm : 0496/253.253
email : eddy.brepoels@proveqplus.com

Wallonië, Brussel en
G.H. Luxemburg

Francis Maghe

Gsm : 0490/490.878
email : francis.maghe@proveqplus.com

GEOLINER 678

QUATTROLIFT 4000

AC 400 wielklemmen
De lichtgewicht klemmen zorgen voor een vliegensvlugge 
montage.
Omdat deze klemmen op de band is er geen enkele kans op 
schade aan de velg.

Bijkomende metingen
Dankzij de geïntegreerde meting van de wielbasis 
en de diagonaalmeting is dit ook het perfecte 
toestel voor schadeherstel.

Audit modus
In slechts enkele seconden heeft 
men een antwoord op de vraag of 
een uitlijning nodig is. Dit is uiteraard 
een perfecte manier om uitlijningen 
aan te bieden aan de klant.

Vraag ons zeker ook naar de overnamecondities voor uw huidige toestel

Duidelijke 
console
Door de duidelijke 
en overzichtelijke 
console is deze brug 
bedienen kinderspel.
ook het oliereservoir 
hangt volledig 
weggewerkt in de 
console.

Messing 
katrolsysteem
een stevig katrolsysteem 
van messing staat garant 
voor een kwalitatief sterke 
hefbrug met een lange 
levensduur.

Stevige veiligheden
Stevige veiligheidslatten 
met openingen elke 100
  mm zorgen voor een 
      veilige hefbrug.
       Ook kan via dit
         systeem de brug
Volledig waterpas 
geplaatst worden voor een 
perfecte uitlijning.

De perfecte 
hefbrug voor de 
uitlijnspecialist!

www.proveqplus.com

€ 18.995

€ 8.995

Pakketprijs Geoliner 678 + Quattrolift : € 24.995 !

€ 1.299

€ 2.799

€ 8.999

€ 189

€ 799



Geen nood aan een egale 
vloer!
Dankzij deze revolutionaire 
toevoeging aan de CAP 2600 kan 
men dit toestel doorheen de hele 
werkplaats gebruiken. 

Men plaatst simpelweg de 2 
referentiedoelen naast de wielen en 
het toestel berekent de helling van de 
vloer.

Enorm gebruiksvriendelijk

De CAP3600 workshop is het 
neusje van de zalm als men over 
4-gas/dieselmeting praat.

Hij is uitgerust met een groot 
en duidelijk aanraakscherm dat 
de gebruiker helpt om zijn weg 
doorheen het programma te 
vinden.

Klaar voor de toekomst:
Deze onderhoudsvriendelijke deeltjesteller zorgt ervoor 
dat uw werkplaats klaar is voor de toekomst. Deze 
meetcel werkt met Ext DC technologie (Extended Diffusion 
Charging) waardoor men keer op keer betrouwbare en 
herhaalbare resultaten haalt.

KLAAR VOOR EURO 7!

Voor bijna elke wagen een oplossing:
Dankzij de VerySymmetric® technologie van Hofmann kan 
men probleemloos alle types wagens opnemen: van de 
kleinste wagen tot bestelwagens!

Ergonomisch design :
Het dalen van het voertuig gebeurt door simpel op de 
daalknop te drukken. De brug ontgrendeld zichzelf uit de 
veiligheid en begint de daalprocedure.
Ook in het design van de brug is hierover nagedacht: de 
armen zijn zeer eenvoudig te positioneren en de hefbrug is 
standaard uitgerust met een dubbele bediening.

VERSIE 3,5 T

GEODYNA 7340

GEODYNA 7700

LX 24 + MH

KENDO 30

CAP 3070

CAP 2600 workshop CAP 3600 workshop

DUOLIFT HL

Smartsonar Laser pointer

TouchscreenPowerclamp

Het toestel voor de specialist:

De Hofmann Geodyna 7700 is een rasecht 
werkpaard en een meerwaarde voor elke 
professionele werkplaats.

Dit balanceertoestel is een voorbeeld van 
echte Duitse kwaliteit en is ontworpen om 
tegen een stootje te kunnen.

De perfecte combinatie tussen 
prijs & kwaliteit

Het laatste nieuwe toestel uit het 
topgamma van Hofmann.

Dankzij het industriële 
aanraakscherm is het werken met 
dit balanceertoestel een plezier.

Touchscreen Smart sonar

QuickbalStop in position

Vraag ons zeker ook naar de overnamecondities voor uw huidige toestel

Nooit meer schade aan velg of band!

De Butler Kendo werkt met een volledig vrijstaande 
monteerkop van kunststof.
Deze monteerkop kan volledig vrij bewegen ten 
opzichte van de monteerarm.
Zo heeft men zelfs bij velgen die niet perfet recht 
zijn nooit risico op schade aan de velg.

Bovendien zijn alle armen van het toestel 
eenvoudig te bewegen in 1 enkele beweging.
Hierdoor is dit toestel dus ook razendsnel!

Betrouwbaarheid en teamwork

Boxer is al jaren een echte referentie op vlak 
van (de)monteren.

Dankzij de schuin geplaatste afdrukblok 
kan 1 persoon monteren en een tweede het 
volgende wiel reeds voorbereiden!

€ 3.695

€ 5.495

€ 1.995

€ 7.995

Standaard model
VERSIE 4,5 T

Extra hoog model
€ 4.495
€ 4.695

€ 5.995
€ 6.395

Vanaf € 4.299

Vanaf € 6.995

€ 7.995

LX 24
LX 24 met hulparm

€ 4.950
€ 6.495


