
RAV PROMO

2-palenhefbrug met vrije doorgang 
tussen de palen.
Uitermate geschikt voor elektrische 
voertuigen, uiteinde van de armen 
draaibaar tot 90°.
4 symmetrische armen in 3 delen 
uitschuifbaar 792/1200 mm.
Doorgang tussen de palen 2650 mm, 
minimum opname hoogte 96 mm.
Vrije hoogte 3870 mm.

KPX357EV - 3,5 T  

€ 6.425 

Geldig van 15 oktober tot 31 januari 2022
RAV PROMO

G8945D26S 10’’ - 26’’
ZONDER BANDIJZER

Automatisch banden demonteertoestel, werking zon-
der bandijzer en met memoriseren van de positione-
ring van de demonteerkop. Verticale pneumatische 
afdrukker met 180° draaiende afdrukroller en pneuma-
tische zijdelingse afdrukker. Centraal opspansysteem 
verstelbaar in 2 werkhoogten, ook geschikt voor velgen 
met omgekeerde montage. Voor velgen met maximum 
breedte 15’’ (381 mm), wieldiameter tot 45’’. Elektrische 
motor met continue snelheidsregeling 0-16 t/min.
Met snel opspanklem.
Pneumatische monteerhulparm, bandenblazer met 
voetpedaal en manometer, en wiellift inbegrepen.

€ 8.290
G 3.150WS    
Banden balanceertoestel, automatisch opstarten bij 
het sluiten van de  beschermkap. Met rempedaal voor 
het blokkeren van het wiel bij het aanbrengen van het 
gewicht. Automatische positionering van het wiel op 
positie van onbalans.
Met 22’’ kleurenscherm. Automatische registratie van 
alle maten, met automatische breedtemeting.  Vel-
grandverlichting. Met “laser” aanduiding bij het plakken 
van het gewicht.  Inclusief set conen, snel opspanklem 
en tang.

€ 4.940

Met automatische ultrasone breedtemeting 
van het wiel. Met “laser” aanduiding bij het 
plakken van het gewicht op 6u.

MADE 
IN 

ITALY



Automatisch banden 
demonteertoestel, met 
traploos regelbare draais-
nelheid van 0-15 t/min voor 
versies G7641D.22-24, met 
één draaisnelheid voor 
G7641.22. Voor banden 
met maximum breedte 
15’’ (381 mm). Montage 
hulp PLUS83H + G800A119 
inbegrepen.
Kit kunststof klembescher-
mers inbegrepen.

G3.140R
Banden balanceertoestel, au-
tomatisch opstarten bij het 
sluiten van de  beschermkap. 
Met rempedaal voor het blok-
keren van het wiel bij het aan-
brengen van het gewicht. 
Met 19’’ kleurenscherm. Au-
tomatische registratie van de 
afstand en de wieldiameter. 
Snelle selectie van de pro-
gramma’s.
Dubbel ‘’wiel stop’’. Inclusief 
set conen, snel opspanklem 
en tang.

Banden balanceertoestel, 
automatisch opstarten bij 
het sluiten van de  bescher-
mkap. Met rempedaal voor 
het blokkeren van het wiel 
bij het aanbrengen van het 
gewicht.
Automatische registratie 
van de afstand en de 
wieldiameter. 
Automatisch ALU S pro-
gramma.
Inclusief set conen, snel 
opspanklem en tang.

G2.140R

Idem aan G2.121R maar met
- automatisch opstarten 

bij het sluiten van de  
beschermkap.

- met rempedaal voor het 
blokkeren van het wiel 
bij het aanbrengen van 
het gewicht.

G2.121RFM

Balanceertoestel, met beschermkap.
Automatische registratie van de 
afstand en de wieldiameter.
Automatisch ALU S programma.
Inclusief set conen, snel 
opspanklem en tang.

G2.121R

€ 4.630

G7641D.24 + PLUS83H 10’’- 26,5’’

G7641D.22 + PLUS83H 11’’- 24,5’’
€ 5.025

G7641.22 + PLUS83H 11’’- 24,5’’

€ 5.430
€ 3.880

€ 3.320

G7441.20 10’’-22,5’’ 
G7441.22 11’’-24,5’’
Automa-
tisch banden 
demonteer-
toestel, één 
draaisnelheid 
en voor banden 
met maximum 
breedte 12’’ 
(305 mm). 

G7441.20
€ 2.640

G7441.22
€ 2.855

PLUS83H + 
G800A119
Montagehulp voor 
laagprofiel banden 
en Run Flat. In 
combinatie met 
G7441.20 en G7441.22.

Automatisch banden de-
monteertoestel, één draaisnel-
heid en voor banden met maxi-
mum breedte 13’’ (340 mm).
Motor 220V Mono. 
Kit bescherming
klemmen en
demonteerkop
inbegrepen. 

G5440.22M 11’’- 23’’
Montagehulp voor 
laagprofiel ban-
den en Run Flat. 
In combinatie met 
G5440.22M.

PLUS73

€ 2.570

G2.124NR
Banden balanceertoestel, automa-
tisch opstarten bij het sluiten van 
de  beschermkap.
Met rempedaal voor het 
blokkeren van het wiel 
bij het aanbrengen van 
het gewicht. Automa-
tische registratie 
van de afstand 
en de wiel-
diameter. 
Automatisch 
ALU S pro-
gramma.
Inclusief 
set conen, 
snelspan-
klem en 
tang.

RAV PROMO

€ 1.510

€ 2.799 € 2.105 € 970 € 2.390



Wieluitlijntoestel-8 CCD.
Transmissie van de gegevens 
tussen de meetkoppen onderling 
en, tussen de tablet en de voorste 
meetkoppen, via WI-FI.
Professionele tablet, batterijlader, 
oplaadpunt via USB.
Voor geconfigureerde WI-FI hub.
Inclusief set vierpuntklemmen 
voor velgen van 10’’ tot 24’’, set 
draaiplaten,  pedaal en stuurklem.
Met 2 muurpanelen voor het 
opbergen van de meetkoppen, 
uitgerust met USB stekker, steun 
voor WI-FI hub en voor tablet.
De tablet volgt de gebruiker op 
de werkpost, deze is voorzien 
van magnetische strips en een 
haaksysteem om tegen de brug te 
bevestigen.
Panelen voor het opbergen van de 
klemmen zijn in optie beschikbaar.

RAVTD2.0WIFI

RAVTD3200L.4
3D wiel uitlijntoestel, totaal 
draadloos, mobiel en plaats 
besparend. Open console 
met PC, 22’’ scherm, klavier, 
printer en automatische bat-
terijlader. Uitgerust met
vierpuntklemmen
klemming op
de velg.

J20NX - 2 T
J30X - 3 T
Schaarbrugkrik voor 4-palen 
hefbrug, manueel hydraulische 
werking.

4-palenhefbrug met rijbanen 
voorzien voor wieluitlijning.
RAV4502L-5T   Rijbanen van 
650 x 5700 mm. Doorgang 
tussen de palen 3000 mm.
RAV4406L-4T   Rijbanen van 
650 x 5100 mm. Doorgang 
tussen de palen 3000 mm.
RAV4402-4T   Rijbanen van 
530 x 4460 mm. Doorgang 
tussen de palen 2800 mm.

RAV4406L - RAV4402 - 4T
RAV4502L - 5T

€ 7.995
TD1780WS - 8CCD
Toestel voor wieluitlijning met PC, 
19’’ TFT scherm, klavier, printer, 
automatische batterijlader en 
databank. Inclusief set vierpu-
ntklemmen voor velgen van 10’’ 
tot 24’’, set draaiplaten,  pedaal 
en stuurklem. Volledig zon-
der kabels. Transmissie van de 
gegevens via BlueTooth. Infrarood 
verbinding tussen de koppen.

STDA35E/S
ter vervanging van de origineel 
meegeleverde standaard 
klemmen voor TD1780WS.
2 paar zelf centrerende 3 puntklem-
men met klemming op de band, voor 
velgen van 8’’ tot 24’’
Voor wieldiameter 480-910 mm.  
Zeer snelle bevestiging op het wiel.

€ 8.550

€ 10.955
RAVTD3200SP.3
3D wiel uitlijntoestel, totaal draadloos, 
mobiel en plaats besparend. 
Gesloten console met PC, 22’’ scherm, kla-
vier, printer en automatische batterijlader.
Uitgerust met zelf centrerende driepu-
ntklemmen, met klemming op het wiel.

RAVTD3200SP.4
Zoals RAVTD3200SP.3, 
maar uitgerust met 
vierpuntklemmen met 
klemming op de velg.

€ 13.100

€ 12.660

3D wiel uitlijntoes-
tel, totaal draadloos, 
mobiel en plaats 
besparend. Zeer snelle 
meting. Supersnelle 
bevestiging met de zelf 
centrerende driepu-
ntklemmen, met klem-
ming op het wiel en 
de mogelijkheid om de 
wielslingering over te 

RAVTD3200HP.3

€ 13.900

RAV4502L
€ 10.335

RAV4406L
€ 9.455

RAV4402
€ 7.695

J20NX
€ 1.760

J30X
€ 2.070

RAV PROMO

standaard 
bij toestel 

geleverd

€ 1.220

slaan indien het wiel 
dit toelaat. Gesloten 
console met PC, 27’’ 
scherm, klavier, printer 
en automatische bat-
terijlader.



RAV1125 + S1110A5 - 3,5 T
Zuigerhefbrug met 
waterdichte inbouwcassette.
Opnameplaten in de lengte 
regelbaar, minimumhoogte op 
de vloer 60 mm.

RT003D + RT102/6G + SRT074D

RT004

Remmentestbank 6000N, 
digitaal scherm en 
muursteun.
Werking: automatische 
cyclus bij 2WD.
Reeds voorzien voor 
4WD, hiervoor is enkel 
de afstandsbediening 
SRT056/003D nodig, in 
optie leverbaar.

Ook leverbaar met analoog 
scherm RT004.

RAV518 - 3,0 T
RAV535 - 3,5T
RAV540 - 4,0 T
Schaarhefbrug. Opbouw. 
Min. hoogte: 110 mm voor 
518NL, 95 mm voor 518T, 
100 mm voor 535, 135 mm 
voor 540. 
Afstand tussen bediening-
skast en brug 1m. Andere 
afstanden mogelijk in optie.

Schaarhefbrug met beperkte hefhoogte, 
elektro hydraulische werking. Hefhoogte 
1m, minimum hoogte 100 mm. 
Mechanische ontgrendeling.
Mobiele kit in optie.

RAV508I - 3,0 T
Inbouw schaarbrug met regelbare 
opnameplaten van 1320-1730 mm.
Afstand tussen bedieningskast en 
brug 1 m. Andere afstanden mogelijk 
in optie.

RAV4350 - 3,5 T
RAV4401 - RAV4405L - 4,0 T
RAV4501L - 5,0 T
4-palenhefbrug met vlakke rijbanen. 
RAV4350 – Rijbanen van 400 x 4300 mm. 
Doorgang tussen de palen 2450 mm.
RAV4401 – Rijbanen van 500 x 4460 mm. 
Doorgang tussen de palen 2800 mm.

€ 8.730

Prijs op 
aanvraag

RAV518NL
€ 6.240

RAV518T
€ 6.920

RAV535
€ 7.150

RAV540
€ 8.470

€ 3.850 € 7.070

RAV4350
€ 5.625

RAV4401
€ 6.390

RAV4405L
€ 7.395

€ 9.995

€ 8.330
RAV4501L

RAV PROMO

RAV1450N - 3,2T

Schaarhefbrug met rijbanen voorzien voor 
wieluitlijning en met ingebouwde vrijwiel 
hefbrug, rijbanen van 615 x 4600 mm. 
Opbouw/inbouw.
Verkrijgbaar van 4,2T tot 6T, ook met  vlakke 
rijbanen en met ingebouwde spelingsplaten. 

Prijs op aanvraag

RAV640N.2 ISI  - 4,2 T
RAV4405L – Rijbanen van 650 x 5100 mm. 
Doorgang tussen de palen 3000 mm.
RAV4501L – Rijbanen van 650 x 5700 mm. 
Doorgang tussen de palen 3000 mm.



RAV PROMO

KPH370.70LIKT/A - 7,0T
Elektro hydraulische 2 palenhefbrug  
met 3130 mm vrije doorgang tussen 
de palen. Totale hoogte 5016mm, 
aangepast voor het heffen van 
zowel personenwagens als lange 
bedrijfsvoertuigen. 2 armen in 4 delen 
uitschuifbaar 720/1800 mm, 2 armen in 
3 delen uitschuifbaar 840/1800 mm.

KPS306HE - 3,2 T
2-palenhefbrug met zelf-
dragende basis, cardan 
overbrenging. Korte ar-
men 500-900 mm, lange 
armen 810- 1200 mm.

KPS306C2 - 3,2 T
2-palenhefbrug met 
basis, ketting overbreng-
ing. Korte armen 555-
820 mm, lange armen 
810-1200 mm.

2 palenhefbrug met 
vrije doorgang tussen de 
palen van 2650 mm. Vrije 
hoogte 4870 mm. Met 
4 symmetrische armen 
in 3 delen uitschuifbaar 
700/1310 mm. 

KPX337W - 3,2 T
2 palenhefbrug met vrije doorgang 
tussen de palen van 2500 mm. 
Korte armen 440-830 mm, lange 
armen 810-1200 mm. Vrije hoogte 
3870 mm.

KPX337LW - 3,2 T
2 palenhefbrug met vrije doorgang 
tussen de palen van 2650 mm. 
Korte armen 500-900 mm, lange 
armen 810-1200 mm. Vrije hoogte 
3870 mm.

€ 4.675
2-palenhefbrug met 
vrije doorgang tussen 
de palen.
Korte armen 520-1200 
mm, lange armen 810- 
1200 mm. 
Doorgang tussen 
de palen 2650 mm, 
minimum opname 
hoogte 95 mm.
Vrije hoogte 3870 mm.

KPX343WK - 3,5 T  

KPX337W
€ 4.360

KPX337LW
€ 4.435

KPS327H2
€ 3.700

KPS327H
€ 3.925

€ 6.950

KPN349WELIK - 4,2 T
+VARKPX341/CA100

KPN255LIKT - 5,5T 
KPN255LIKT/A - 5,5T
2 palenhefbrug met 3000 mm 
doorgang tussen de palen. Vrije 
hoogte 4950 mm. Aangepast voor 
het heffen van zowel personen-
wagens als langere bedrijfsvoer-
tuigen, o.a. Crafter.
KPN255LIKT - 4 symmetrische 
armen in 3 delen uitschuifbaar 
840/1800mm.
KPN255LIKT/A - 2 armen in 4 
delen uitschuifbaar 730/1800mm, 
2 armen in 3 delen uitschuifbaar 
840/1800mm.

KPS306HE
€ 4.565

KPS306C2
€ 3.995

KPN255LIKT
€ 10.725

KPN255LIKT/A
€ 11.025

2-palenhefbrug met kleine 
basis. Overbrenging met 
cardan.
KPS327H2 - 3,2 T  korte 
armen 555-820 mm, lange 
armen 810-1200 mm.
KPS327H - 3,2 T   korte 
armen 500-900 mm, lange 
armen 810-1200 mm.

KPH370.70LIKT/A
€ 12.175

KPH370.32K
€ 4.725

KPH370.45K
€ 5.680

Elektro hydraulische 
2-palenhefbrug met vrije 
doorgang tussen de palen 
van 2670 mm.
Korte armen 510-975 mm, 
lange armen 847-1235 mm.
Totale hoogte 4165 mm.

Elektro hydraulische 
2-palenhefbrug met vrije 
doorgang tussen de palen 
van 2550 mm.
Korte armen 500-900 mm, 
lange armen 810-1200 mm.
Totale hoogte 4165 mm.

KPH370.45K - 4,5TKPH370.32K - 3,2T



RAV PROMO

Verdeler

G96N 11’’ - 27’’ 
Max. wieldiameter 1640 mm. 
Max. wielbreedte  925 mm. 
Banden demonteertoestel voor 
vrachtwagens.
Andere modellen beschikbaar 
voor wielen tot 2700 mm 
diameter en 1500 mm breedte.

Member of VSG - Vehicle Service Group

GTL4.140RC 
Banden 
balanceertoestel voor 
industriële voertuigen. 
Met wiel lift tot 200 kg.
Met 19’’ TFT 
kleurenscherm. 
Automatische 
registratie van 
de afstand en de 
wieldiameter tot 26’’.  
Inclusief conen 202-
221; 281 mm.

KP440NE 
4-palenhefbruggen voor 
vrachtwagens. 

TRUCK - BUS - 
INDUSTRIE

Electro hydraulische mobiele 
kolommen DRAADLOOS
Hefvermogen 5,5T, 7,5T en 
8,5T per kolom.
Voeding via batterijen, zonder 
kabelverbinding tussen de 
kolommen onderling.
Andere modellen met kabel 
verbinding beschikbaar van 
3T tot 8,5T per kolom.

Schaarhefbruggen voor zware 
voertuigen, opbouw/inbouw.

Sèrie 800

RAVTD8080TWSR
Toestel voor 
wieluitlijning voor 
bus en truck.

€ 8.100

Ravaglioli Garage Equipment
Nederlandstalig Tel. 0498/16 20 16
Francophone Tel. 0498/ 16 30 16

Levering, plaatsing en eerste keuring (hefbruggen) inbegrepen.
Grondwerken (indien nodig) en energietoevoer tot aan de 
bedieningskast is ten laste van de koper.  
Prijzen zijn exclusief btw. Deze zijn niet bindend en kunnen op elk 
moment zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden,
De foto’s zijn illustratief en worden zonder enige verbintenis gegeven.

Prijs op 
aanvraag

Prijs op 
aanvraag

Prijs op 
aanvraag

Prijs op 
aanvraag

Prijs op aanvraag


