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Sinds 1997 uw special ist  voor werkplaatsapparatuur!
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.. Hartelijk welkom bij TWIN BUSCH,

Uw betrouwbare specialist en vakbekwame partner op het gebied van garage - werkplaatsuitrusting.

Twin Busch GmbH is een middelgroot bedrijf dat opgericht is in 1997. Ons hoofdkantoor zit in D-64625 Bensheim met 
vestigingen in D-14974 Ludwigsfelde (Berlijn) en in het Ruhrgebied (D-45478 Mülheim) en dochterondernemingen in 
F-67620 Souf� enheim (Frankrijk), E-08520 Les Franqueses del Vallés / Barcelona (Spanje), NL-7442DE Nijverdal
(Nederland), RO-330037 Deva/Hunedoara (Roemenië), RO-077010 Ilfov/Bukarest (Roemenië) en NN16 8PS, Kettering 
(Engeland) en verder in North Las Vegas, NV 89030 (Amerika) en inmiddels in Engeland.

Met trots kijken wij terug naar onze jarenlange, succesvolle bedrijfgeschiedenis. Vooral met de uitbreiding van ons
nieuwe Duitse hoofdkantoor in september 2011, bieden wij onze klanten sinds dien op een oppervlakte van meer
dan 6500 m² uitzonderlijk grote opslagcapaciteiten met een zeer exclusieve showroom! 

Onze focus ligt op hef- en bandentechnologie. Naast hefbruggen (de 1 koloms-, 2 koloms-, 4 koloms-, inbouw -
opbouw schaarbruggen en vrachtwagen LKW hefbruggen), banden demonteerapparaten en banden balanceer-
machines vindt u bij ons nog veel meer innovatieve producten op het gebied van garage werkplaatsapparatuur.

Twin Busch GmbH staat voo de hoogste kwaliteit in combinatie met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
We hechten veel waarden aan goede service en een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Ons gekwali� ceerde en
geschoolde personeel staat klaar om u te adviseren en te helpen. Op wens bieden wij ook individuele klant
scholingen aan.

Om aan onze onderneming visie „Kwaliteit, die overtuigt“ te voldoen, doorlopen onze producten vele controles.
Naast regelmatige kwaliteits- en functionele testen voldoen onze producten natuurlijk ook aan de geldende
Europese richtlijnen (CE).

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om de kwaliteit van onze producten zelf te komen bekijken en beoordelen in 
ons grote showroom in D-64625 Bensheim, maar ook in de showrooms van onze dochterondernemingen.
Laat u zich persoonlijk adviseren door onze verkoopafdeling. 
Bezoek ons ook op onze online shop op „www.twinbusch.nl“, of de betreffende landdomeinen.
Met onze website willen we u de wereld van Twin Busch in al haar diversiteit laten zien. Naast onze omvangrijke 
productaanbod, vindt u achtergrondinformatie van onze onderneming, speciale service aanbiedingen, product- en 
instructievideo‘s, gebruikershandleidingen en nog veel meer. 

Onze uitgebreide magazijnen stellen ons in staat, bijv. meer dan 1200 hefbruggen en meer dan 1500 balanceer- en
demonteermachines en daarnaast een groot assortiment overige werkplaatsapparatuur op voorraad te hebben,
waarmee wij voor onze klanten een zeer hoge beschikbaarheid van onze productlijnen kunnen garanderen.

Dagelijks, wereldwijd verzending maakt dat Twin Busch GmbH ook internationaal aanwezig is en in samenwerking met 
ons expeditiebedrijf zorgen wij voor de snelstmogelijke verzendroutes. Regionaal leveren wij ook met ons eigen
wagenpark. Zelf afhalen direct uit voorraad door onze klanten is natuurlijk ook mogelijk.

Met onze all-round ondersteuning bieden wij u de mogelijkheid uw gekochte producten door ons Twin Busch-
Serviceteam goedkoop te laten monteren. Aarzel niet en pro� teer van onze speciale service, levering, montage en
UVV/ RAI keuring - vakkundig en bekwaam.

Bovendien beschikt Twin Busch GmbH over een groot reserve onderdelenmagazijn met aangesloten service
werkplaats, om u waar nodig snel en deskundig van dienst te kunnen zijn.

Onze service eindigt niet na de levering van uw producten. Zelfs na uw koop kunt u altijd bij ons terecht,
want klantloyaliteit vinden wij belangrijk. 

Wij werken samen met een tal van wereldwijde groothandelaren en distributeurs en zijn trots op ons tevreden
klantenbestand. Omdat wederzijds vertrouwen en eerlijkheid de grondsteen is van goede samenwerking.

Wij verheugen ons op uw bezoek!

Met vriendelijke groeten uw

TWIN BUSCH-Team

V e r k o o p

A d v i e s

Tentoonste l l ing

M a g a z i j n

Lever- en
montageservice

Zelf  afhal ing

After Sales
Service

Service werkplaats

Technische
ondersteuning

Individuele
schol ingen

Service-
Downloads

24 u online inkoop

Groot
onderdelenmagazijn

Leasing en 
f inancier ing

Wereldwijde
verzending

Product-
ontwikkel ing

   Beurzen en
evenementen

Wij staan voor

u klaar!

Maandag tot
vrijdag:
9-18 uur

Dennis en
Marc Busch
Directie

Gabi en
Harald Busch
Directie

Online shop: www.twinbusch.nl  (E-mail: info@twinbusch.nl)
Twin Busch Netherland B.V. | Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal | Tel.: +31 (0) 548 61 44 11 
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Grootschalige expositie hallen• 
Dagelijks, wereldwijde verzending• 
Direct afhalen mogelijk• 
Dichtbij de klant en bekwaam• 
Hoge opslagcapaciteiten• 
Servicewerkplaats• 

After Sales service• 
Groot onderdelenmagazijn• 
Goedkope montageservice• 
Individuele scholingen• 
Beurzen en evenementen• 

Hoofdkantoor
Bensheim

Showrooms | Bensheim

Centraal magazijn | Bensheim

Een selectie van onze speciale diensten in één oogopslag!

Expositie hal | Bensheim
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Uw gids in onze productlijn...
G e g e v e n s t a b e l  |  K o p e r s g i d s  ( Ve r g e l i j k  /  i n f o  >  2  k o l o m s  h e f b r u g g e n )  .............6

Garagemodel - BASIC Line | 4.2 t (Artnr.: TW 242 G) ....................................................................................................7

BASIC Line | 4.2 t (Artnr.: TW 242 A) .............................................................................................................................8

BASIC Line | 4.2 t (Artnr.: TW 242 E) .............................................................................................................................9

PROFI Line | 3.6 t (Artnr.: TW 236 PE) .........................................................................................................................10

PROFI Line | 3.6 t | Drempelvrij (Artnr.: TW 236 PE B3.9) ............................................................................................11

PROFI Line | 4.2 t (Artnr.: TW 242 PE) .........................................................................................................................12

PROFI Line | 4.2 t | Drempelvrij (Artnr.: TW 242 PE B4.3) ............................................................................................13

HEAVY Line | 5.0 t (Artnr.: TW 250) ..............................................................................................................................14

HEAVY Line | 5.0 t | Drempelvrij (Artnr.: TW 250 B4.5) ................................................................................................15

HEAVY Line | 6.0 t (Artnr.: TW 260) ..............................................................................................................................16

HEAVY Line | 6.0 t | Drempelvrij (Artnr.: TW 260 B4.5) ................................................................................................17

1 Koloms Hefbrug | 2.5 t | Vaststaand (Artnr.: TW 125 F) ............................................................................................18

1 Koloms Hefbrug | 2.5 t | Verrijdbaar (Artnr.: TW 125 M)............................................................................................19

Schaarhefbruggen | 4.0 t | bovengrondse montage (Artnr.: TW SA-40-V2) ................................................................20

Schaarhefbruggen | 4.2 t | vloer-niveau inbouw (Artnr.: TW SA-42U-V2) ....................................................................21

Schaarhefbruggen | 5.5 t | opbouw- of Inbouw installatie (Artnr.: TW SA-55G) ..........................................................22

Korte Schaarbrug | 3.0 t | inbouwversie (Artnr.: TW S3-18 U) .....................................................................................23

Dubbele, korte schaarhefbrug | 3.0 t | Montage op de werkvloer (Artnr.: TW S3-19) .................................................24

Midrise schaarbrug | 3.0 t (Artnr.: TW S3-10 E) ...........................................................................................................25

4 koloms hefbrug | 4.5 t (Artnr.: TW 445) .....................................................................................................................26 

2 koloms parkeerlift | 2.7 t (Artnr.: TW 227P) ...............................................................................................................27 

4 koloms dubbele parkeer hefbrug | 3.6 t | Blauw (Artnr.: TW 436P-D2) of Antraciet (Artnr.: TW436P-D2-G) ............28

4 koloms parkeer hefbrug | 3.6 t | Blauw (Artnr.: TW 436P) of Antraciet (Artnr.: TW436P-G) ......................................29

Truck Lift | 22 t (Artnr.: TW 550-4) of 33 t (Artnr.: TW 550-6) .......................................................................................30

Truck Lift | 30 t (Artnr.: TW 575-4) of 45 t (Artnr.: TW 575-6) .......................................................................................30

Motobrug | TWM-02 (500 kg) ......................................................................................................................................31

Hefbrug Accessoires: Speciale adapter | Hydraulische olie | Draaiplaten | Grondplaatversterking .......................31-32

Professioneel vierwiel uitlijncomputer (Artnr.: TW 115) ...............................................................................................33

Complexe productieprocessen, kwaliteits- en eindcontroles garanderen
u de hoogste kwaliteitsstandaard van uw TWIN BUSCH- producten.
Overtuigde klanten uit de hele wereld spreken voor zich. Laat u zich
uitgebreid door uw TWIN BUSCH-team adviseren.

Kwaliteit is iets om trots op te zijn...

Online shop: www.twinbusch.nl  (E-mail: info@twinbusch.nl)
Twin Busch Netherland B.V. | Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal | Tel.: +31 (0) 548 61 44 11 
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Demonteermachine Basic Line (Artnr.: TW X-610) ......................................................................................................34
Demonteermachine | Semi-Automatisch (Artnr.: TW X-11) .........................................................................................35
Demonteermachine (Artnr.: TW X-93) ..........................................................................................................................36
Demonteermachine | Semi-Automatisch (Artnr.: TW X-98) .........................................................................................37
Demonteermachine | WDK-certi� caat (Artnr.: TW X-36 WDK) ...............................................................................38-39
Demonteermachine | Automatisch (Artnr.: TW X-31 of TW X-36) ................................................................................40
Truck Demonteermachine 14“ - 26“ (Artnr.: TW X-00 T)..............................................................................................41
Truck Demonteermachine 14“ - 42“ (Artnr.: TW X-60 T)..............................................................................................42
Truck Demonteermachine 14“ - 56“ (Artnr.: TW X-80 T)..............................................................................................43

Gegevenstabel  |  Kopersgids  (Vergel i jk  /  info  >  Demonteermachine)  ........................44

Assesoires voor uw bandenmontage machines ..........................................................................................................44

Wiel balancer Basic Line (Artnr.: TW F-150) ................................................................................................................45
Wiel balancer (Artnr.: TW F-00) ....................................................................................................................................46
Wiel balancer (Artnr.: TW F-23) ....................................................................................................................................47
Wiel balancer (Artnr.: TW F-95) ....................................................................................................................................48
Wiel balancer (Artnr.: TW F-97) ....................................................................................................................................49
Truck Wiel balancer (Artnr.: TW F-50 T) .......................................................................................................................50
Wiel balancer / handbediend (Artnr.: TW F-100) .........................................................................................................51

Gegevenstabel  |  Kopersgids  (Vergel i jk  /  info  >  Wie l  ba lancer )  .....................................52

Toebehoren Wiel balancer ...........................................................................................................................................52

Voertuig diagnoseapparaat (Artnr.: TW DT-10) ............................................................................................................53

Testbaan (rollenbank remtestbank, chassis- en spelingtester) > Artnr.: TW B-PS304WD .....................................54-55

Remmentestbank met vitrinekast digitale display > Artnr.: TW B-BP304WD .............................................................56

Remmentestbank | Individueel product – en algemeen overzicht ...............................................................................57

Compressoren (TW 2801S | TW 2001L | TW 2805L | TW 2822L | TW 2833LS) ..........................................................58

Airconditioning service TW AC-300 R en TW AC-300 YF ...........................................................................................58

Koplamp tester | Pro� -Werkplaats-werkbank met kasten-laden system ...............................................................59-60

Gereedschapswagen (TW 07G / TW 014G / TW 07L / TW 014L) ...............................................................................61

Werkbank | Remsysteem ontluchtings apparaat | Schroefmachine | Accuschroefmachine | Motorkran |

Motorbrug | Versnellingsbak krik | Motorbalanceerder en veel meer ..........................................................................62

Olie opvangbak | Krik | Hydraulische persen | Wiellifter | Vertical storage shelf system .............................................63

Motorsport | Online-Shops | Productontwikkeling | Logistiek | Onderdelenmagazijn 
Servicewerkplaats | Consultatie | Persberichten | Referenties | Beurzen en veel meer ..........................................64-67

...Twin Busch wenst u veel plezier met zoeken!

...Inzicht in onze productieprocessen!
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Uw hulptabel > 2 koloms hefbruggen

*Gemeten vanaf de vloer tot de bovenkant draaipad | **Gemeten vanaf de vloer tot de bovenkant draaipad (uitgeschroefd) | ***Gemeten vanaf de vloer tot de bovenkant transport verhogings -
adapter + draaipad  (losgeschroefd) | ****Bij de modellen TW 242 G, TW 242 A, 242 E zijn de transport verhogers optioneel

Basic-Line Series > 4200 kg (TW 242 A / TW 242 E)
De Basic-Line modellen zijn het instapmodel van onze 2 koloms hefbruggen, ondanks hun zeer lage prijs is de Basic-Line van een zeer hoog
professioneel kwaliteits niveau en geschikt voor dagelijks gebruik. Door het hoge draagvermogen van 4200 kg, heeft deze 2 koloms 2 lange
armen en daardoor is het heffen van kleine auto‘s, klasiekers –jeeps met chassisbalken, sportwagens, SUV‘s tot aan bestelwagens met korte en 
lange wielbasis bijv. VW Transport, MB Vito, etc. in lengtes  L1 en L2 mogelijk. De Basic-Line serie bestaat uit twee modelvarianten: De TW 242 A, 
ons goedkoopste instap model (met een handmatige ontgrendeling van de veiligheidhaken) maar met de gelijke -gebruikelijke TWIN BUSCH
kwaliteit als onze Pro� -Line series. En als alternatief als u niet handmatig wilt ontgrendelen de TW 242 E die beschikt over een automatische
vrijgave van de veiligheidhaken (elektromagnetische ontgrendeling).

Garagemodel - Basic-Line-Serie > 4200 kg (TW 242 G)
Ons garagemodel is speciaal ontwikkeld voor gebruik in een normale thuis garage.
De TW 242 G is gebaseerd op onze TW 242 A, maar ingekort in de hoogte tot slechts 2,30 m en in de breedte tot net geen 3 m,
waardoor montage in bijna elke standaard huis garage –garage box mogelijk is. 

Pro� -Line Series > 3600 kg (TW 236 PE / TW 236 PE B3.9) | 4200 kg (TW 242 PE / TW 242 PE B4.3)
De Pro� -Line serie is ontworpen voor de hoge kwaliteits eisen van een professionele garage - werkplaats voor dagelijks intensief gebruik.
Deze Pro� -line is in vergelijking met de gunstiger Basic Line modellen standaard voorzien van een krachtstroom motor 400v 3 fase en heeft een
standaard luxere uitvoering bijv: draaipads / opneemrubber met dubbele uitdraai, een lagere onderdrempelplaat met kabel / watergoot, een
kunststof afdekbescherming voor de kolomen. Daarnaast kunnen de pro� line modellen in een drempelvrije - bovenbouw uitvoering geleverd
worden zodat uw vloerbodem vrij is (modellen TW 236 PE B3.9 en TW 242 PE B4.3). De TW 236 PE en TW 236 PE B3.9 drempelvrij 3600 kg
met 2 korte- en 2 lange opneemdraagarmen  is bijzonder geschikt voor het heffen van kleine -, middelgrote - en sportwagens, maar ook kleine 
bestelwagens tot bijv. VW T5 wielbasis kort en lang of  VW T6 kort L1 (o.a. minder geschikt voor Klassiekers - Jeeps met chassisbalken).
Voor de iets grotere en zwaardere voertuigen en vooral klassiekers - jeeps met chassisbalken is de TW 242 PE en TW 242 PE B4.3 drempelvrij 
een beter geschikt alternatief met 4 lange opneemdraagarmen en 4200 kg laadvermogen, natuurlijk ook geschikt voor kleine, midden-klasse, 
sportwagens en zware SUV’s, maar zeker voor grotere bestelauto‘s met korte en langere wielbasis als bijv. de iets grotere bestelbussen in bijv.
de aannemersuitvoeringen VW transport, MB Vito, etc. lengtes L2.  

Heavy-Line-Serie > 5000 kg (TW 250 / TW 250 B4.5) | 6000 kg (TW 260 / TW 260 B4.5)
De Heavy-Line model serie is een hele zware jongen en de meest uitgebreide hefbrug in de 2 kolomsserie.
Beide modellen kunnen met hun hoge hefvermogen van 5000 kg en het grote draaibaar bereik van de draagarmen, moeiteloos zowel kleine 
auto‘s,  SUV‘s, grote sedans, amerikaanse- en sportwagens heffen, maar vooral door de brede doorgang 3m zijn ze uitermate geschikt voor het 
opheffen van grote voertuigen, campers, grote bestelwagens als o.a VW Crafter, MB Spinter, etc. met korte, middellange en lange wielbasis.
Voor het heffen van zeer hoge voertuigen zoals bijv. bussen, campers met een verhoogd dak, adviseren wij vaak de TW 250 met een vloerdrempel 
en dus een vrije hoogte boven.  
De verschillen tussen de modellen TW 250 / TW 250 B4.5 en TW 260 / TW 260 B4.5 zijn het hogere laadvermogen met nog eens  extra 1000 kg 
en het grotere opname bereik door de langere draagarmen.
De Heavy-Line model serie voldoet aan de eisen van een professionele werkplaats en heeft een zeer uitgebreide standaarduitrusting o.a.
zware draaipads / opneemrubbers met dubbele uitdraai, een onderdrempelplaat met kabel / watergoot, een kunststof afdek bescherming
voor de kolommen.
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Technische gegevens 
overzicht

Basic-
Line

242 G

Basic-
Line

242 A

Basic-
Line

242 E

Pro� -
Line

236 PE

Pro� -
Line

236 PE
B3.9

Pro� -
Line

242 PE

Pro� -
Line

242 PE
B4.3

Heavy-
Line
250

Heavy-
Line

250 B4.5

Heavy-
Line
260

Heavy-
Line

260 B4.5

Draagvermogen 4200 kg 4200 kg 4200 kg 3600 kg 3600 kg 4200 kg 4200 kg 5000 kg 5000 kg 6000 kg 6000 kg

Hefhoogte (Draaipad ingeschroefd)* 1600 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm

Hefhoogte (Draaipad uitgeschroefd)** 1640 mm 1940 mm 1940 mm 1960 mm 1960 mm 1960 mm 1960 mm 1970 mm 1970 mm 1970 mm 1970 mm

Hefhoogte (met verhoog- adapter +
draaipad uitgeschroefd)***

1740 mm**** 2040 mm**** 2040 mm**** 2060 mm 2060 mm 2060 mm 2060 mm 2070 mm 2070 mm 2070 mm 2070 mm

Veiligheid vergrendeling handmatig handmatig automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch automatisch

Min opneem hoogte 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 96 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm

Voltage 230 V 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

Draaipad 1-stu� g 1-stu� g 1-stu� g 2-stu� g 2-stu� g 2-stu� g 2-stu� g 2-stu� g 2-stu� g 2-stu� g 2-stu� g

Transport verhogingen optioneel optioneel optioneel inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief

Poedercoating ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Kolom afdekking - optioneel optioneel inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief

Motor-afdekkap - - - inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief

Air-Kit - - - optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Direct daal functie geen geen geen ja ja ja ja ja ja ja ja

230 V aansluiting op de schakelkast geen geen geen ja ja ja ja ja ja ja ja

Overrij drempelplaat ja (35 mm) ja (35 mm) ja (35 mm) ja (30 mm) Drempelvrij ja (30 mm) Drempelvrij ja (40 mm) Drempelvrij ja (40 mm) Drempelvrij

Totale breedte incl. schetsplaat
(Zonder motor)

2986 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 3436 mm 4020 mm 4020 mm 4020 mm 4020 mm

Kolom hoogte 2324 mm 2824 mm 2824 mm 2824 mm 3900 mm 2824 mm 4300 mm 2824 mm 4450 mm 2830 mm 4450 mm

Vereiste betonsterkte
(extra grondplaten zie pagina 31)

200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

Draagarm / kort (ca .)
520 -

740 mm
740 -

1150 mm
740 -

1150 mm
620 -

880 mm
620 -

880 mm
740 -

1150 mm
740 -

1150 mm
890 -

1800 mm
890 -

1800 mm
995 -

2080 mm
995 -

2080 mm

Draagarm / lang (ca. )
620 -

920 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1390 mm
890 -

1800 mm
890 -

1800 mm
995 -

2080 mm
995 -

2080 mm

Breedte tussen de kolommen 2500 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 2850 mm 3342 mm 3342 mm 3342 mm 3342 mm

Max. Doorrij hoogte - - - - 3775 mm - 4135 mm - 4380 mm - 4380 mm

Max. Doorrij breedte 2224 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2574 mm 2988 mm 2988 mm 2988 mm 2988 mm

Eigen gewicht (ca.) 540 kg 600 kg 600 kg 630 kg 670 kg 650 kg 700 kg 970 kg 1070 kg 1020 kg 1120 kg
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230 V
4200 kg

Manual

Details

Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

T
W

 242 G
   <

<
   2 K

o
lo

m
s H

efb
ru

g
Basic-Line Hefbrug 
Artnr.: TW 242 G

2986 mm
23

24
 m

m

Automatische(1) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning

Asymmetrische draagarmen   (2) 
 voor brede opening van
 de deuren

In hoogte verstelbare draaischijf(3) 

Krachtige elektromotor(4) 

IP 54 elektriciteitskast(5) 

Deurstopbeveiliging(6) 

Arm speling hoogte: 96 mm(7) 

Kolomhoogte van(8) 
 slechts 2,32 m

Overzetplaat slechts(9) 
 35 mm hoog

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

    Leveringen inclusief
Twee koloms hefbrug inclusief motor-unit• 
Zware montage ankers (10 pcs.) | Deur bescherming• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek | CE-certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

    Product omschrijving
De TW 242 G Basic-Line hefbrug is speciaal 
gemaakt voor beperkte ruimtes.
Dankzij de totale breedte van slechts 3 m en
een kolomhoogte van slechts 2,32 m is deze
brug perfect geschikt voor normale garages.
Met verstelbare opneempads, en extreem vlakke 
drempel, maar 35 mm.

Speciaal voor
beperkte ruimte

Garage-

model

Ons nieuwe model heeft een totale breedt van
minder dan 3 m en een kolomhoogte van slechts 2,32 m

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Totale breedte van slechts 3 m• 
Kolomhoogte van slechts 2,32 m• 
Perfect geschikt voor normale garages• 
Mechanische veiligeidshaken• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal• 

 gewalst metaal
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen• 

 en dalen
Automatische draagarmvergrendeling• 

 ondersteuning
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Manuele ontgrendeling aan beide zijden• 
Telescopisch verstelbare draagarmen• 

Opbouw-
video!

Product-
video!

Verhoog adapter
(4 stuks in een set)
Zie pagina 31!
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Let op onze technische 
vergelijkingstabel (op pagina 6)
voor de koop van uw
2-Koloms-Hefbrug(gen)!

De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm
gebruikt kan worden.

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de
aangegeven totale breedte worden optebouwd.
H o e  w e r k t  d a t ?  B e l  o n s  v o o r  i n f o  !

Tech. Gegevens: TW 242 G

Hef kapaciteit CE 4200 kg

Maximale hefhoogte
1600 mm/
Ad 1740

Minimale hefhoogte 96 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 540 kg
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Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

Basic-Line Hefbrug 
Artnr.: TW 242 A

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Mechanische veiligeidshaken• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal• 

 gewalst metaal
2 hydraulische cilinders voor krachtig• 

 heffen en dalen
Automatische draagarmvergrendeling• 

 ondersteuning
Synchronisatiebesturing door staalkabels• 
Manuele ontgrendeling aan beide zijden• 
Telescopisch verstelbare draagarmen• 

    Product omschrijving
Het ideale instapmodel met een top prijs
prestatie verhouding. 
Met verstelbare opneempads, en extreem vlakke
drempel, maar 35 mm. Met deze Basic line
hefbruggen kunt u alle voertuigen heffen, van
Smart tot kleine bestelwagens.

    Leveringen inclusief
Twee koloms hefbrug inclusief motor-unit• 
Zware montage ankers (10 pcs.)• 
Deur aanslag beschermrubbers• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek | CE-certi� cat• 
Online montage video• 
Online product video• 
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Let op onze technische vergelijkingstabel (op pagina 6)
voor de koop van uw 2-Koloms-Hefbrug(gen)!

Verhoog adapter
(4 stuks in een set)
Zie pagina 31!

Kolombescherming

Automatische(1) 

 draagarmvergrendeling

 ondersteuning

Asymmetrische draagarmen(2) 

 voor brede opening

 van de deuren

Overzetplaat slechts(3) 

 35 mm hoog

IP 54 elektriciteitskast(4) 

Krachtige elektromotor(5) 

Deurstopbeveiliging(6) 

In hoogte verstelbare draaischijf(7) 

Arm speling hoogte: 96 mm(8) 



De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm
gebruikt kan worden.

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de
aangegeven totale breedte worden optebouwd.
H o e  w e r k t  d a t ?  B e l  o n s  v o o r  i n f o  !

Tech. Gegevens: TW 242 A

Hef kapaciteit CE 4200 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm/
Ad 2050

Minimale hefhoogte 96 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 600 kg
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Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

Basic-Line Hefbrug 
Artnr.: TW 242 E
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Let op onze technische vergelijkingstabel (op pagina 6) 
voor de koop van uw 2-Koloms-Hefbrug(gen)!

Verhoog adapter
(4 stuks in een set)
Zie pagina 31!

Kolombescherming

Automatische(1) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning

Asymmetrische draagarmen(2) 
 voor brede opening
 van de deuren

Overzetplaat slechts(3) 
 35 mm hoog

Krachtige elektromotor(4) 

IP 54 elektriciteitskast(5) 

Deurstopbeveiliging(6) 

In hoogte verstelbare(7) 
 draaischijf

Arm speling hoogte: 96 mm(8) 

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

    Leveringen inclusief
Twee koloms hefbrug inclusief motor-unit• 
Zware montage ankers (10 pcs.)• 
Deur bescherming | CE-certi� cat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Online montage video• 
Online product video• 

    Product omschrijving
De Basic-Line hefbrug in elektromagnetische
uitvoering met 4200 kg draagkrachtt. Met autom. 
vergrendeling van de veiligheidshaken, in hoogte 
verstelbare draaischijven, hoogwaardige
poedercoating en vlakke vloerdrempel (slechts
35 mm). Met de automatische Basic-Line E kan 
men alles van een smart tot en met middel grote 
bedrijfsbussen liften.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Automatische elektrische ontgrendeling van• 

 de veiligheidshaken
Draaischijf met draaibescherming• 
Noodventiel laten dalen bij stroomuitval• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen• 
Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning• 
Hoogwaardig poedercoating• 
Draaischijf met draaibescherming• 
Telescopisch verstelbare draagarmen• 



De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm
gebruikt kan worden.

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de
aangegeven totale breedte worden optebouwd.
H o e  w e r k t  d a t ?  B e l  o n s  v o o r  i n f o  !

Tech. Gegevens: TW 242 E

Hef kapaciteit CE 4200 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm/
Ad 2050

Minimale hefhoogte 96 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 600 kg



10
Online shop: www.twinbusch.nl  (E-mail: info@twinbusch.nl)

Twin Busch Netherland B.V. | Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal | Tel.: +31 (0) 548 61 44 11 

Opbouw-
video!

Product-
video!

2

3

4 5

7

8
9

6

1
1

400 V

Autom.3600 kg

Details

Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

Profi-Line Hefbrug 
Artnr.: TW 236 PE

Verhoog adapter
(4 Stuks)

Praktische 230 V stekker
direct op de schakelkast

Praktische verhoog
adapter houders (2 Stuks)

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

    Leveringen inclusief
Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap• 
Zware montage ankers (10 Stuks) | Verhoog adapter• 
Deur aanslag beschermrubbers | Verhoog adapter• 

 houders | Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie
Testboek en CE certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

    Product omschrijving
De Pro� -Line Hefbruggen. Met automatische ontgrendeling
van de veiligheidshaken, in hoogte verstelbare draagpads,
Transporter-verhogingen en extreem lage drempel (maar 30 mm). 
Met de Pro� -Line hefbrug zijn alle wagens, van Smart tot
Transporter eenvoudig te heffen.
    Eigenschappen

Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Beschermpro� elen binnenzijde kolommen• 
Automatische veiligheid ontgrendeling• 
Draaitafel met dubbele draad en twist• 
Emergency release in geval van een stroomstoring• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen• 
Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning• 
Hoogwaardig poedercoating | Telescopisch verstelbare draagarmen• 
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop• , voor het nauwkeurig dalen   

 van de lift bij bijv, versnellingsbak demontage zonder   
 voorafgaand automatische omhoog hef� ng

Praktische 230 V stekker•  direct op de schakelkast
Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp, vuil    • 

 bescherming tegen stof en geluids dempend)
Optioneel: perslucht aansluiting•  (Air kit set) beschikbaar
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Automatische(1) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning

Asymmetrische draagarmen(2) 
 voor brede opening
 van de deuren

Overzetplaat slechts 30 mm hoog(3) 
Beschermpro� elen binnenzijde(4) 

 kolommen/Deurstopbeveiliging
2-traps in hoogte(5) 

 verstelbare draaischijf
Besturingseenheid(6) 
Krachtige elektromotor/(7) 

 inclusief motor afdekkingskap
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop(8) 
Nieuw: Praktische 230 V(9) 

 stopcontact

In
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f:

Let op onze technische vergelijkingstabel
(op pagina 6) voor de koop van uw
2-Koloms-Hefbrug(gen)!
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De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm
gebruikt kan worden.

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de
aangegeven totale breedte worden optebouwd.
H o e  w e r k t  d a t ?  B e l  o n s  v o o r  i n f o  !

Tech. Gegevens: TW 236 PE

Hef kapaciteit CE 3600 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm/
Ad 2080

Minimale hefhoogte 96 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 630 kg
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Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

Profi-Line Hefbrug
Drempelvrij | Artnr.: TW 236 PE B3.9

Verhoog adapter
(4 Stuks)

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

Praktische verhoog
adapter houders (2 Stuks)

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Beschermpro� elen binnenzijde kolommen• 
Automatische veiligheid ontgrendeling• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen• 
Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning• 
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Telescopisch verstelbare draagarmen• 
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop• , voor het nauwkeurig    

 dalen van de lift bij bijv, versnellingsbak demontage    
 zonder voorafgaand automatische omhoog hef� ng

Praktische 230 V stekker•  direct op de schakelkast
Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp,• 

 vuil bescherming tegen stof en geluids dempend)
Optioneel: perslucht aansluiting•  (Air kit set) beschikbaar

    Product omschrijving
De Pro� -Line hefbrug is uitermate schikt voor professioneel
gebruik. Met automatische ontgrendeling van de veiligheid
vergrendeling, hoogwaardige poedercoating, in hoogte verstelbaar 
tweetraps draai-pads met dubbele draad. De lift heeft naast een 
automatische eindschakelaar ook na het bereiken van een
eventueel te hoog voertuig een hoogte afslag beveiliging.

    Leveringen inclusief
Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap• 
Zware montage ankers (10 Stuks) | Verhoog adapter• 
Deur aanslag beschermrubbers | Verhoog adapter• 

 houders | Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie
Testboek en CE certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

Automatische(1) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning/Asymmetrische  
 draagarmen voor brede
 opening van de deuren

Automatische eindschakelaar(2) 
Arm speling hoogte: 96 mm/(3) 

 2-traps in hoogte
 verstelbare draaischijf

Beschermpro� elen binnenzijde  (4) 
 kolommen

Deurstopbeveiliging(5) 
IP 54 elektriciteitskast(6) 
Krachtige elektromotor/(7) 

 inclusief motor afdekkingskap
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop(8) 
Nieuw: Praktische 230 V(9) 

 stopcontact

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
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Praktische 230 V stekker
direct op de schakelkast

Let op onze technische
vergelijkingstabel (op pagina 6) 
voor de koop van uw
2-Koloms-Hefbrug(gen)!
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De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm
gebruikt kan worden.

Tech. Gegevens: TW 236 PE B3.9

Hef kapaciteit CE 3600 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm/
Ad 2010

Minimale hefhoogte 96 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 670 kg
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Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

Profi-Line Hefbrug 
Artnr.: TW 242 PE
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Automatische(1) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning

Asymmetrische draagarmen(2) 
 voor brede opening
 van de deuren

Overzetplaat slechts 30 mm hoog(3) 
Beschermpro� elen binnenzijde(4) 

 kolommen/Deurstopbeveiliging
2-traps in hoogte(5) 

 verstelbare draaischijf
Besturingseenheid(6) 
Krachtige elektromotor/(7) 

 inclusief motor afdekkingskap
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop(8) 
Nieuw: Praktische 230 V(9) 

 stopcontact

    Leveringen inclusief
Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap | CE certi� caat• 
Zware montage ankers (10 Stuks) | Verhoog adapter• 
Deur aanslag beschermrubbers | Verhoog adapter houders• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie | Testboek• 
Online montage video | Online product video• 

    Product omschrijving
De Pro� -Line hefbrug is uitermate schikt voor professioneel
gebruik. Met automatische ontgrendeling van de veiligheid
vergrendeling, hoogwaardige poedercoating, in hoogte verstelbaar 
tweetraps draaitafels met dubbele draad en twist, extreem platte 
brug plaat (slechts 30 mm). Met de Pro� -Line hefbrug zijn alle 
wagens, van Smart tot Transporter eenvoudig te heffen.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Beschermpro� elen binnenzijde kolommen• 
Automatische veiligheid ontgrendeling• 
Draaitafel met dubbele draad en twist• 
Emergency release in geval van een stroomstoring• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen• 
Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning• 
Hoogwaardig poedercoating | Telescopisch verstelbare draagarmen• 
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop• , voor het nauwkeurig dalen van

 de lift bij bijv, versnellingsbak demontage zonder voorafgaand
 automatische omhoog hef� ng

Praktische 230 V stekker•  direct op de schakelkast
Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp, vuil• 

 bescherming tegen stof en geluids dempend)
Optioneel: perslucht aansluiting•  (Air kit set) beschikbaar

Praktische 230 V stekker
direct op de schakelkast

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

Let op onze technische vergelijkingstabel
(op pagina 6) voor de koop van uw
2-Koloms-Hefbrug(gen)!
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Verhoog adapter
(4 Stuks)

Praktische verhoog
adapter houders (2 Stuks)In
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De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm
gebruikt kan worden.

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de
aangegeven totale breedte worden optebouwd.
H o e  w e r k t  d a t ?  B e l  o n s  v o o r  i n f o  !

Tech. Gegevens: TW 242 PE

Hef kapaciteit CE 4200 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm/
Ad 2080

Minimale hefhoogte 96 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 650 kg
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Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

Profi-Line Hefbrug
Drempelvrij | Artnr.: TW 242 PE B4.3
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Automatische(1) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning/Asymmetrische  
 draagarmen voor brede
 opening van de deuren

Automatische eindschakelaar(2) 
Arm speling hoogte: 96 mm/(3) 

 2-traps in hoogte
 verstelbare draaischijf

Beschermpro� elen binnenzijde  (4) 
 kolommen

Deurstopbeveiliging(5) 
IP 54 elektriciteitskast(6) 
Krachtige elektromotor/(7) 

 inclusief motor afdekkingskap
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop(8) 
Nieuw: Praktische 230 V(9) 

 stopcontact

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Beschermpro� elen binnenzijde kolommen• 
Automatische veiligheid ontgrendeling• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen • 
Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning• 
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Telescopisch verstelbare draagarmen• 
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop• , voor het nauwkeurig dalen   

 van de lift bij bijv, versnellingsbak demontage zonder   
 voorafgaand automatische omhoog hef� ng

Praktische 230 V stekker•  direct op de schakelkast
Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp,• 

 vuil bescherming tegen stof en geluids dempend)
Optioneel: perslucht aansluiting•  (Air kit set) beschikbaar

    Product omschrijving
De Pro� -Line hefbrug is uitermate schikt voor professioneel gebruik. 
Met automatische ontgrendeling van de veiligheid vergrendeling, 
hoogwaardige poedercoating, in hoogte verstelbaar tweetraps 
draai pads met dubbele draad. De lift heeft naast een automatische 
eindschakelaar ook na het bereiken van een eventueel te hoog 
voertuig een hoogte afslag beveiliging.

    Leveringen inclusief
Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap• 
Zware montage ankers (10 Stuks) | Verhoog adapter• 
Deur aanslag beschermrubbers• 
Verhoog adapter houders | Testboek en CE certi� caat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Online montage video | Online product video• 

Verhoog adapter
(4 Stuks)

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

Praktische verhoog
adapter houders (2 Stuks)

In
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f:

Praktische 230 V stekker
direct op de schakelkast
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Let op onze technische
vergelijkingstabel
(op pagina 6) voor de koop
van uw 2-Koloms-Hefbrug(gen)!

De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 200 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 150 mm tot 200 mm
gebruikt kan worden.

Tech. Gegevens: TW 242 PE B4.3

Hef kapaciteit CE 4200 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm /
Ad 2080

Minimale hefhoogte 96 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 700 kg
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Opbouw-
video!

Product-
video!
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Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Beschermpro� elen binnenzijde kolommen• 
Autom. elektromagnetische ontgrendeling van• 

 de veiligheidshaken
Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen• 
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal• 
3 stappen telescopische hefarmen• 
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop• , voor het nauwkeurig   

 dalen van de lift bij bijv, versnellingsbak demontage   
 zonder voorafgaand automatische omhoog hef� ng

Praktische 230 V stekker•  direct op de schakelkast
Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp, vuil   • 

 bescherming tegen stof en geluids dempend)
Optioneel: perslucht aansluiting•  (Air kit set) beschikbaar

    Product omschrijving
Met 5.0 ton hefcapaciteit en 3-voudige telescopische
hefarmen kan een zeer breed programma aan voertuigen
worden opgetild. Vanaf de kleine personenwagens (bv. smart) 
tot op de lichte bedrijfswagens (bv. MB Sprinter, Campers).

    Leveringen inclusief
Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap• 
Verhoog adapter (4 Stuks) | Verhoog adapter houders• 
Zware montage ankers (12 Stuks) • 
Deur aanslag beschermrubbers | Testboek | CE certi� caat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Online montage video | Online product video• 

Elektromotor /(1) 
 inclusief motor afdekkingskap

3 stappen telescopische(2) 
 hefarmen

Automatische(3) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning

Deurstopbeveiliging(4) 
Besturingseenheid met(5) 

 automatische ontgrendeling
 van de veiligheidshaken

Vloerdrempel  (40 mm)(6) 
2-traps in hoogte verstelbare(7) 

 draaischijf/Verhoog adapter
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop(8) 
Nieuw: Praktische 230 V(9) 

 stopcontact

*De hoogte afmetingen is zonder de bovenste plastic afdekking aangegeven, deze hoeft niet per se gemonteerd te worden!

Heavy-Line Hefbrug 
Artnr.: TW 250

Let op onze optionele
speciale adapter
op pagina 31!
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Verhoog adapter
(4 Stuks)

Praktische verhoog adapter
houders (2 Stuks)

Air-Kit (TW 236PE-AIR)
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I n c l u s i e f :

Let op onze technische
vergelijkingstabel (op
pagina 6) voor de koop van
uw 2-Koloms-Hefbrug(gen)!

De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 250 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 200 mm tot 250 mm
gebruikt kan worden.

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de
aangegeven totale breedte worden optebouwd.
H o e  w e r k t  d a t ?  B e l  o n s  v o o r  i n f o  !

Tech. Gegevens: TW 250

Hef kapaciteit CE 5000 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm/
Ad 2080

Minimale hefhoogte 112 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 970 kg
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Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

Elektromotor /(1) 
 inclusief motor afdekkingskap

Besturingseenheid met(2) 
 automatische ontgrendeling
 van de veiligheidshaken

Automatische(3) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning

Beschermpro� elen binnenzijde(4) 
 kolommen / Deurstopbeveiliging

3 stappen telescopische hefarmen(5) 
Praktische verhoog adapter houders(6) 
2-traps in hoogte verstelbare(7) 

 draaischijf/Verhoog adapter
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop(8) 
Nieuw: Praktische 230 V(9) 

 stopcontact

Let op onze optionele
speciale adapter
op pagina 31!

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Beschermpro� elen binnenzijde kolommen• 
Autom. elektromagnetische ontgrendeling van• 

 de veiligheidshaken
Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen• 
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal• 
3 stappen telescopische hefarmen• 
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop• , voor het nauwkeurig   

 dalen van de lift bij bijv, versnellingsbak demontage   
 zonder voorafgaand automatische omhoog hef� ng

Praktische 230 V stekker•  direct op de schakelkast
Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp,• 

 vuil bescherming tegen stof en geluids dempend)
Optioneel: perslucht aansluiting•  (Air kit set) beschikbaar

    Product omschrijving
De Pro� -hefbrug. Met een 5.0 T hefvermogen en drie maal 
telescopische draagarmen, kan alles van een Smart tot
en met een grote bedrijfsbus met een lange wielbasis
(bijv. MB Sprinters, Campers) zonder problemen heffen.
Met zijn hoge nok hoogte van 4450 mm heft hij voertuigen 
zoals bijvoorbeeld een Fiat Ducato H2 (hoog dak) of een
Mercedes Sprinter (normaal dak).

    Leveringen inclusief
Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap• 
Verhoog adapter (4 Stuks) | Verhoog adapter houders• 
Zware montage ankers (12 Stuks) • 
Deur aanslag beschermrubbers | Testboek | CE certi� caat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 

Heavy-Line Hefbrug
Drempelvrij | Artnr.: TW 250 B4.5
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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Praktische 230 V stekker
direct op de schakelkast

Verhoog adapter
(4 Stuks)Praktische verhoog

adapter houders
(2 Stuks)

I n c l u s i e f :

Let op onze technische
vergelijkingstabel (op pagina 6) 
voor de koop van uw
2-Koloms-Hefbrug(gen)!

Air-Kit (TW 236PE-AIR)o
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De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 250 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 200 mm tot 250 mm
gebruikt kan worden.

Tech. Gegevens: TW 250 B4.5

Hef kapaciteit CE 5000 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm/
Ad 2080

Minimale hefhoogte 112 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 1070 kg
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Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Beschermpro� elen binnenzijde kolommen• 
Autom. elektromagnetische ontgrendeling van• 

 de veiligheidshaken
Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen• 
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal• 
3 stappen telescopische hefarmen• 
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop• , voor het nauwkeurig   

 dalen van de lift bij bijv, versnellingsbak demontage   
 zonder voorafgaand automatische omhoog hef� ng

Praktische 230 V stekker•  direct op de schakelkast
Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp, vuil   • 

 bescherming tegen stof en geluids dempend)
Optioneel: perslucht aansluiting•  (Air kit set) beschikbaar

    Product omschrijving
Met 6.0 ton hefcapaciteit en 3-voudige telescopische
hefarmen kan een zeer breed programma aan voertuigen
worden opgetild. Vanaf de kleine personenwagens (bv. smart) 
tot op de lichte bedrijfswagens (bv. MB Sprinter, Campers).

    Leveringen inclusief
Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap• 
Verhoog adapter (4 Stuks) | Verhoog adapter houders• 
Zware montage ankers (12 Stuks) • 
Deur aanslag beschermrubbers | Testboek | CE certi� caat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Online montage video | Online product video• 

Elektromotor /(1) 
 inclusief motor afdekkingskap

3 stappen telescopische(2) 
 hefarmen

Automatische(3) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning

Deurstopbeveiliging(4) 
Besturingseenheid met(5) 

 automatische ontgrendeling
 van de veiligheidshaken

Vloerdrempel  (40 mm)(6) 
2-traps in hoogte verstelbare(7) 

 draaischijf/Verhoog adapter
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop(8) 
Nieuw: Praktische 230 V(9) 

 stopcontact

Heavy-Line Hefbrug 
Artnr.: TW 260

Let op onze optionele
speciale adapter
op pagina 31!
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Verhoog adapter (4 Stuks)
Praktische verhoog adapter
houders (2 Stuks)
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I n c l u s i e f :

De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 250 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 200 mm tot 250 mm
gebruikt kan worden.

In krappe ruimtes kan de hefbrug ook smaller dan de
aangegeven totale breedte worden optebouwd.
H o e  w e r k t  d a t ?  B e l  o n s  v o o r  i n f o  !

Opbouw-
video!

Product-
video!

Let op onze technische
vergelijkingstabel (op
pagina 6) voor de koop van
uw 2-Koloms-Hefbrug(gen)!

Tech. Gegevens: TW 260

Hef kapaciteit CE 6000 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm/
Ad 2080

Minimale hefhoogte 112 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 1020 kg
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Afmetingen en technische gegevens | Opmerking over de optionele grondplaatversterking

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Air-Kit (TW 236PE-AIR)

Elektromotor /(1) 
 inclusief motor afdekkingskap

Besturingseenheid met(2) 
 automatische ontgrendeling
 van de veiligheidshaken

Automatische(3) 
 draagarmvergrendeling
 ondersteuning

Beschermpro� elen binnenzijde(4) 
 kolommen / Deurstopbeveiliging

3 stappen telescopische hefarmen(5) 
Praktische verhoog adapter houders(6) 
2-traps in hoogte verstelbare(7) 

 draaischijf/Verhoog adapter
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop(8) 
Nieuw: Praktische 230 V(9) 

 stopcontact

Let op onze optionele
speciale adapter
op pagina 31!

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Beschermpro� elen binnenzijde kolommen• 
Autom. elektromagnetische ontgrendeling van• 

 de veiligheidshaken
Automatische draagarmvergrendeling ondersteuning• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen• 
Synchronisatie controle door middel van kabels• 
Hoogwaardig kolommen uit speciaal gewalst metaal• 
3 stappen telescopische hefarmen• 
Nieuw: Anti-Lift-Up-knop• , voor het nauwkeurig   

 dalen van de lift bij bijv, versnellingsbak demontage   
 zonder voorafgaand automatische omhoog hef� ng

Praktische 230 V stekker•  direct op de schakelkast
Inclusief motor afdekkingskap (Stijlvol ontwerp,• 

 vuil bescherming tegen stof en geluids dempend)
Optioneel: perslucht aansluiting•  (Air kit set) beschikbaar

    Product omschrijving
De Pro� -hefbrug. Met een 6.0 T hefvermogen en drie maal 
telescopische draagarmen, kan alles van een Smart tot
en met een grote bedrijfsbus met een lange wielbasis
(bijv. MB Sprinters, Campers) zonder problemen heffen.
Met zijn hoge nok hoogte van 4450 mm heft hij voertuigen 
zoals bijvoorbeeld een Fiat Ducato H2 (hoog dak) of een
Mercedes Sprinter (normaal dak).

    Leveringen inclusief
Hefbrug met motorunit en motor afdekkingskap• 
Verhoog adapter (4 Stuks) | Verhoog adapter houders• 
Zware montage ankers (12 Stuks) • 
Deur aanslag beschermrubbers | Testboek | CE certi� caat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 

Heavy-Line Hefbrug
Drempelvrij | Artnr.: TW 260 B4.5
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Praktische
230 V stekker

direct op
de schakelkast

Verhoog adapter
(4 Stuks)Praktische verhoog

adapter houders
(2 Stuks)

I n c l u s i e f :

Let op onze
technische vergelijkingstabel
(op pagina 6) voor de koop
van uw 2-Koloms-Hefbrug(gen)!
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De ervaring heeft geleerd dat de vereiste betondikte
(fundering eis van 250 mm) moet worden nageleefd en 
door de klant gecontroleerd dient te worden. Als in
uitzonderlijk geval de funderingseis niet wordt voldaan, 
bieden wij u op pagina 31 een speciale oplossing aan, 
welke bij een betondikte van 200 mm tot 250 mm
gebruikt kan worden.

Tech. Gegevens: TW 260 B4.5

Hef kapaciteit CE 6000 kg

Maximale hefhoogte
1900 mm/
Ad 2080

Minimale hefhoogte 112 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 1120 kg
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Afmetingen en technische gegevens

    Leveringen inclusief
Eén koloms hefbrug inclusief motor-uni• 
Zware montage ankers (10 Stuks) • 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek• 
CE certi� caat• 
Online product video• 

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
1 hydraulische sterke cilinder voor 2.5 ton heffen• 
Ronde, in de hoogte verstelbare draagpads• 
Telescopische hefarmen• 
Mechanische veiligheidshaken• 
Handmatige ontgrendeling van de• 

 veiligheidssloten
Speciaal gepro� leerde, sterke hoofdkolom• 
Alumotor aandrijving• 
Afdekpro� el ter bescherming van de cilinder• 

    Product omschrijving
Vaststaande één koloms hefbrug.
Optimaal voor kleinere werkruimtes, speciaal geschikt 
voor plaatwerkerij en spuiterij, omdat de wagen geheel 
toegankelijk is aan de open zijde. 

1 Koloms Hefbrug
Vaststaand | Artnr.: TW 125 F

(1) Veiligheids vergrendelingshaak   (2) Bedieningskast   (3) Aluminium motor   (4) Telescopische en individueel verstelbare draagarmen

(5) In hoogte verstelbare opneem pads   (6) Vaste constructie
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Dwarsbalk voor uw 1-Koloms-Hefbrug (TW 125 Q)

2 stuks in 
een set

Voor het heffen van voertuigen met smalle ladder-chassis- balken 
zoals Jeeps- off-road voertuigen of vooroorlogse oldtimers.
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Tech. Gegevens: TW 125 F

Hef kapaciteit CE 2500 kg

Maximale hefhoogte
1830-

1930 mm

Minimale hefhoogte 115 mm

Tijd heffen/dalen 35/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 720 kg
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    Leveringen inclusief
Eén koloms hefbrug inclusief motor-uni• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek• 
CE certi� caat• 
Online montage video• 
Online product video• 

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 

Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 

1 hydraulische sterke cilinder voor 2.5 ton heffen• 

Ronde, in de hoogte verstelbare draagpads• 

Telescopische hefarmen• 

Mechanische veiligheidshaken• 

Handmatige ontgrendeling van de• 

 veiligheidssloten

Speciaal gepro� leerde, sterke hoofdkolom• 

Alumotor aandrijving• 

Afdekpro� el ter bescherming van de cilinder• 

    Product omschrijving
Mobiele één koloms hefbrug.

De optimale hefbrug voor kleinere ruimtes,

eenvoudig verrijdbaar te verplaatsen over een

vlakke werkvloer.

(1) Uitsparingen met 6 inlegplaten voor optionele draaiplaten zorgen voor een zeer � exibel toelatingsbereik van kleine tot grote wielbasis
(2) Schuifplaten aan de achterkant   (3) Schuifrails voor optionele asvrije lift   (4) Geïntergreerde LED-verlichting   (5) Geïntegreerde lift zonder wielen

(6) Comfortabele en overzichtelijke bediening   (7) Automatische ontgrendeling van de veiligheidshaken 

1 Koloms Hefbrug
Verrijdbaar | Artnr.: TW 125 M

Kwaliteit die overtuigt! Twin Busch GmbH, sinds 1997 uw betrouwbare partner!

Dwarsbalk voor uw
1-Koloms-Hefbrug (TW 125 Q)

2 Stck.
im Set

Voor het heffen van voertuigen
met smalle ladder-chassis- balken
zoals Jeeps- off-road voertuigen of 
vooroorlogse oldtimers.
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Tech. Gegevens: TW 125 M

Hef kapaciteit CE 2500 kg

Maximale hefhoogte
1830-

1930 mm

Minimale hefhoogte 90 mm

Tijd heffen/dalen 35/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 720 kg
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400 V

Autom.4000 kg

Details

Afmetingen en technische gegevens

Schaarhefbruggen
bovengrondse montage | Artnr.: TW SA-40-V2
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    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
CE-Stop en signaal toon tijdens het dalen• 
Hydraulische synchronisatie controle• 
Autom. Sicherheitsver- en ontgrendelen• 

 (Perslucht vereist)
Kwalitatief hoogwaardige en solide constructie• 
Liften zonder wielen met uitschuifbare• 

 voertuigbevestigingen voor een langer opnamegebied
Noodventiel laten dalen bij stroomuitval• 
Luchtdruk van 4-8 bar is vereist!• 
Rijbaan met oprijhellingen en afrolbeveiliging• 

    Leveringen inclusief
Lift incl. Controller | Lift zonder wielen• 
Wagen opneem-rubber blokken | Schuifplaten• 
6•  afdekhoezen / inlegplaten (draaiplaten optioneel)
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek | CE certi� caat | • Online product video

    Product omschrijving
Schaarhefbruggen voor bovengrondse montage.
De TW SA-40-V2 heeft een ultraplatte constructie (slechts 
200 mm oprijhoogte) en is daardoor ook perfect geschikt 
voor sportauto’s. De geïntegreerde wielvrije lift maakt het 
mogelijk dat de gehele (personen)auto wordt gelift met
alle vier de wielen. Voor wieluitlijning,
vergrendelsysteem voor plaatsen vergrendelpallen. 
Daarnaast is de TW SA-40-V2 ook zeer geschikt als
aanname - servicebrug.

(1) Automatische ontgrendeling van de veiligheidshaken   (2) Hoogwaardige kwaliteit en grote hydraulische cilinder   (3) Uitsparingen met 6 inlegplaten

voor optionele draaiplaten zorgen voor een zeer � exibel toelatingsbereik van kleine tot grote wielbasis   (4) Comfortabele en overzichtelijke bediening

(5) Geïntegreerde lift zonder wielen   (6) Te� on schuifregelaars op roestvrij stalen lopers   (7) Schuifplaten aan de achterkant

Draaiplaaten
TW 445D

Ultra vlakke 
constructie
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Tech. Gegevens:  TW SA-40-V2

Hef kapaciteit CE 4000 kg

Maximale hefhoogte
1900 +
450 mm

Rijbaan L./B. 5000/660 mm

Heffen, dalen ca. 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht  2450 kg
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Afmetingen en technische gegevens
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Bezoek ons ook op de grote nationale en internationale beurzen!

Schaarhefbruggen
vloer-niveau inbouw | Artnr.: TW SA-42U-V2

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
CE-Stop en signaal toon tijdens het dalen• 
Hydraulische synchronisatie controle• 
Liften zonder wielen met uitschuifbare voertuigbevestigingen• 
Schuifrails voor het gebruik van de asvrije lift• 
Autom. Sicherheitsver- en ontgrendelen (Perslucht vereist)• 
Rijbaan met afrolbeveiliging | LED verlichtingsopties op de lift• 
Luchtdruk van 4-8 bar is vereist!• 
NIEUW: ANTI LIFT UP-knop•  voor het nauwkeurig   

 neerlaten van de hefbrug. Deze knop heft tijdelijjk de/  
 het automati(sch)e(k) (tijdsrelais) van de lift op.

    Product omschrijving
Schaarhefbrug voor vloer-niveau inbouw met geïntergreerde lift 
zonder wielen. De geïntegreerde wielvrije lift maakt het mogelijk 
dat de gehele (personen)auto wordt gelift met alle vier de 
wielen. Verder heeft de TW SA-42U-V2 rails in de oprijbanen, 
waardoor de extra asbus (TW 445) kan worden gebruikt.
Met geïntergreerde LED-verlichting links en rechts van de
oprijbaan in de volledige lengte. Ook geschikt als servicelift
of als koplampteststation.

    Leveringen inclusief
Lift incl. Controller | Lift zonder wielen• 
Wagen opneem-rubber blokken | Schuifplaten• 
6•  afdekhoezen / inlegplaten (draaiplaten optioneel)
Testboek | CE certi� caat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Online product video• 

(1) Uitsparingen met 6 inlegplaten voor optionele draaiplaten zorgen voor een zeer � exibel toelatingsbereik van kleine tot grote wielbasis

(2) Schuifplaten aan de achterkant   (3) Schuifrails voor optionele asvrije lift   (4) Geïntergreerde LED-verlichting   (5) Geïntegreerde lift zonder wielen

(6) Comfortabele en overzichtelijke bediening   (7) Automatische ontgrendeling van de veiligheidshaken 

Asvrije lift
TW 445W

NIEUW: ANTI LIFT UP-
knop = direct daal functie
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Draaiplaaten
TW 445D

Tech. Gegevens: TW SA-42U-V2

Hef kapaciteit CE 4200 kg

Maximale
hefhoogte

2040 +
450 mm

Rijbaan L./B. 5000/610 mm

Heffen, dalen ca. 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht  2050 kg
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Details

Afmetingen en technische gegevens
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5G Oprij Schaarlift 
Opbouw- of Inbouw installatie | Artnr.: TW SA-55G

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
CE-Stop en signaal toon tijdens het dalen• 
Hydraulische synchronisatie controle• 
Kwalitatief hoogwaardige en solide constructie• 
Geluidssignaalinrichting (Foot)• 
Autom. Sicherheitsver- en ontgrendelen• 

 (Perslucht vereist)
Weg met roll-off bescherming• 
Gebruik vloerniveau, als alternatief vloer rust• 

    Product omschrijving
Oprij Schaarlift voor een Opbouw- of Inbouw installatie.
Oprij Schaarhefbrug voor boven - en ondergrondse
installatie. Met een capaciteit van maximaal 5.500 kg is
het onze grootste krachtpatser. Ideaal voor grote
vrachtwagens en campers, ook voor auto‘s. Ideaal als
inspectie- of uitlijnbrug. Met geïntegreerde slip platen en 
uitsparingen voor draaitafels. De play detector zijn
inbegrepen, de draaitafel zijn optioneel verkrijgbaar.

    Leveringen inclusief
Lift incl. Controller | Zware montage ankers• 
Schuifplaten aan de achterkant• 
optioneel: draaischijf• 
optioneel: jacking bundel (3 t / pneumatisch)• 
optioneel: hellingbanen voor boven de vloer installatie• 
Testboek en CE certi� caat• 
Online product video• 

Kwalitatief hoogwaardige(1) 

 en solide constructie

Afrolbeveiliging(2) 

Schuifplaten inbegrepen(3) 

optioneel: jacking bundel(4) 

Hoogwaardige kwaliteit en   (5) 

 grote hydraulische cilinder  

Spelingsdetector (inclusief)(6) 

Draaischijf (optioneel)(7) 

Extreem vlak in(8) 

 verlaagde stand

Jacking bundel

Hellingbanen
voor boven de
vloer installatie

TW SA-55R

2 Stuks

Let alstublieft op:
plus 40 mm de asvrije lift!
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Play detector

Tech. Gegevens: TW SA-55

Hef kapaciteit CE 5500 kg

Maximale hefhoogte 1750 mm

Rijden over de
hoogte vloerniveau

(0 mm) op vloerver-
warming installatie

Heffen, dalen ca. 75/55 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 2760 kg
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Afmetingen en technische gegevens
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Onze logistiek zorgt voor u! Dagelijks, wereldwijde verzending!

Korte Schaarbrug
inbouwversie | Artnr.: TW S3-18 U

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
CE-Stop en signaal toon tijdens het dalen• 
Hydraulische cilinders voor krachtig• 

 3.0 ton heffen
Kwalitatief hoogwaardige en solide constructie• 
Voetbeveiliging door Stop signaal• 
Autom. Sicherheitsver- en ontgrendelen• 

 (Perslucht vereist)
Verlengbare platformen• 
Noodventiel laten dalen bij stroomuitval• 
Luchtdruk van 4-8 bar is vereist!• 
NIEUW: ANTI LIFT UP-knop•  voor het nauwkeurig   

 neerlaten van de hefbrug. Deze knop heft tijdelijjk de/  
 het automati(sch)e(k) (tijdsrelais) van de lift op.

    Product omschrijving
De korte, 3.0 ton, inbouw schaarbrug voor een vlakke vloer met 
maximale hefhoogte en rondom goede toegankelijkheid. Door de 
inbouw is de brug vlak in de vloer gemonteerd, waardoor ultra lage 
wagens altijd op de hefbrug passen. Door de verlengare heftafels, 
is de hefbrug geschikt om ook de grotere bestelwagens te heffen.

    Leveringen inclusief 
Lift incl. Controller | Wagen opneem-rubber blokken• 
Zware montage ankers (8 Stuks)• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek | CE certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

(1) Uitschuifbare bovenbouw   (2) Schaarhefbrug in leeggelopen toestand   (3) Automatische ontgrendeling van de veiligheidssloten

(4) Krachtige hydraulische cilinders   (5) Comfortabele en overzichtelijke bediening   (6) Ondervloer-inbouw | Verlaagd vloerniveau

Dwarsbalken voor 
chaarhefbruggen

TW S3-QTW S3-V

NIEUW: ANTI LIFT UP-
knop = direct daal functie

Uitbreiding voor
schaarhefbruggen
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Tech. Gegevens: TW S3-18 U

Hef kapaciteit CE 3000 kg

Maximale hefhoogte
1800 mm +

rubber blokken

Laagste hefhoogte Vloer vlak (0 mm)

Heffen, dalen ca. 45/45 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht  860 kg



24
Online shop: www.twinbusch.nl  (E-mail: info@twinbusch.nl)

Twin Busch Netherland B.V. | Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal | Tel.: +31 (0) 548 61 44 11 

Opbouw-
video!

Product-
video!

2

3

3 4

1

400 V

Autom.3000 kg

Details
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19 Dubbele, korte schaarhefbrug
Montage op de werkvloer | Artnr.: TW S3-19

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
CE-Stop en signaal toon tijdens het dalen• 
Hydraulische cilinders per heftafel• 
Autom. Sicherheitsver- en ontgrendelen• 
Geen verbinding tussen beide heftafels• 
Tip-lever-system voor krachtig heffen• 
Kwalitatief hoogwaardige en solide constructie• 
Voetbeveiliging door Stop signaal• 
Noodventiel laten dalen bij stroomuitval• 
NIEUW: ANTI LIFT UP-knop • voor het nauwkeurig   

 neerlaten van de hefbrug. Deze knop heft tijdelijjk de/  
 het automati(sch)e(k) (tijdsrelais) van de lift op.

    Product omschrijving
De sterke 3.0 ton dubbele, korte, extra lage schaarhefbrug 
voor montage op de werkvloer. De ultra vlakke heftafels 
zijn ook zeker geschikt voor sportwagens met zeer lage 
spoilers. De dubbele hyraulische cilinders per heftafel 
maken krachtig 3.0 ton heffen mogelijk met het
tip-lever-hefsysteem.

    Leveringen inclusief
Lift incl. Controller | Wagen opneem-rubber blokken• 
Zware montage ankers (8 Stuks)• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek | CE certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

(1) Automatische ontgrendeling van de veiligheidssloten   (2) Tuimelarmsysteem voor krachtig heffen   (3) Ultravlakke constructie

(4) Eenvoudige  en overzichtelijke bedieningsunit

Oprijplaten

4 StuksTW S3-19R

NIEUW: ANTI 
LIFT UP-knop = 
direct daal functie

Dwarsbalken voor 
chaarhefbruggen

TW S3-QTW S3-V

Uitbreiding voor
schaarhefbruggen
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Tech. Gegevens: TW S3-19

Hef kapaciteit CE 3000 kg

Maximale hefhoogte
1870 mm +

rubber blokken

Laagste hefhoogte 110 mm

Heffen, dalen ca. 45/30 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht  960 kg
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Afmetingen en technische gegevens
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Beide varianten 
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U kunt op ons rekenen! Groot onderdelenmagazijn met servicewerkplaats en vakmensen!

Midrise schaarbrug 
Artnr.: TW S3-10 E

Mobiele set (de ideale toevoeging
voor uw TW S3-10 E) Oprijplaten

TW S3-10R

Ideaal voor racewagens
4 StuksTW S3-10A

Dus extreem flexibel, want er is alleen
een geschikte stroomaansluiting nodig!

( g e e n  p e r s l u c h t  n o d i g )

NIEUW: Elektromagnetische 
ontgrendeling

(1) Hoogwaardig en grote hydraulische cilinders   (2) Intuïtief bedienbaar besturingssysteem   (3) Automatische ontgrendeling van

de veiligheidssloten   (4) Met uitklapbare oprijplaten voor een langer opnameplatform   (5) Versterkte grondplaten   (6) Laag pro� el heftafels van 110 mm

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Vergrendelbare oprijplaten voor een langer opneemgebied• 
Mechanische synchronisatie van beide heftafels voor perfect heffen• 
FAILSAFE veiligheidssysteem (controle bewaking van• 

 de vergrendelingspositie)
Dubbel hydraulisch leiding systeem voor symmetrische• 

 verdeling van systeemdruk
Directe aansturing door twee krachtige hydraulische cilinders• 
Nooddaalfunctie bij stroomuitval • 
Autom. Sicherheitsver- en ontgrendelen• 
Voetbeveiliging door Stop signaal | Voetbescherming• 
Hoogwaardige poedercoating• 

    Product omschrijving
Laag stijgende schaarhefbrug met 1m hefhoogte. 
Ideaal voor bandenservice, schadeherstel en
poetsbedrijven. De schaarlift is eenvoudig verplaatsbaar 
door de mobiele kit (optioneel) en eenvoudig te
gebruiken als een extra werkplek op een verharde 
onder grond zoals asfalt, bestrating of betonvloer.
Met automatisch elektromagnetische
ontgrendeling (geen persluchtaansluiting vereist).

    Leveringen inclusief
Lift incl. Controller• 
Wagen opneem-rubber blokken• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek | CE certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

*Let alstublieft op: standaard wordt het 400-Volt-modell geleverd, vermeld bij de bestellin, indien ude 230-Volt-Variant wilt!
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Tech. Gegevens: TW S3-10 E

Hef kapaciteit CE 3000 kg

Maximale hefhoogte
1000 mm +

rubber blokken

Laagste hefhoogte 110 mm

Heffen, dalen ca. 20/20 sec.

Krachtstroom 400 V of 230 V*

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht  500 kg
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Artnr.: TW 445

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
4500 kg hefcapaciteit | CE certi� caat• 
IP 54 schakelkast met 24 V schakelaar• 
24 V eindschakelaar• 
Hydraulische overbelastingsventiel• 
Voertuig veiligheidsremsysteem• 
Posities vergrendelen over totale hefhoogte• 
Slap kabel- en kabelbreukbeveiliging• 
Schuifplaten• 
Voetbeschermingsbeugel• 
Akoestische waarschuwingszender• 

    Product omschrijving
Elektrohydraulische 4-Koloms-Hefbrug.
Ideaal als service en uitlijnlift. Als optie is ook zowel
een asvrije lift als een draaischijf (2 stuks per set)
beschikbaar. Met de 4-Koloms-Hefbrug kunt u
van een personenauto tot en met een Transporter
alles heffen.

    Leveringen inclusief
Lift incl. Controller• 
Zware montage ankers (16 Stuks)• 
Testboek en CE certi� caat• 
optioneel: Draaischijf• 
optioneel: jacking bundel (2 t / pneumatisch)• 
Online montage video | Online product video• 

Draaischijf voor
de wieluitlijning
(TW 445D)

Jacking bundel TW 445W
Oprijplaten TW 445R
2 stuks in een set

2 stuks 
in

een set

Rijbaan-
verlengingen
TW 445-V

(1) Flexible en brede oprijplaten / Extreem lange rijbaan, daardoor ook uitstekend geschikt voor Transporters   (2) Comfortabele bediening   (3) Krachtige

elektromotor   (4) Voetbeschermingsbeugel   (5) Uitneembare platen voor optionele draaischijf   (6) Schuifplaten (achter) inbegrepen   (7) Handmatige ontgrendeling
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Minimale wielbasis voor wieluitlijning: 1600 mm
Maximale wielbasis voor wieluitlijning: 3700 mm | Maximale wielbasis voor de hefbrug: 4320 mm

Totale lengte van de hefbrug (inclusief oprijplaten): 5867 mm
Fundatie-eis: (L) 5140 mm x (B) 3400 mm x (betondikte C20/25) 150 mm

Tech. Gegevens:  TW 445

Hef kapaciteit CE 4500 kg

Maximale hefhoogte 1850 mm

Rijbaanlengte 4510 mm

Rijbaanbreedte 536 mm

Oprijhoogte 126 mm

Heffen, dalen ca. 50 sec.

Krachtstroom 400 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 1400 kg

Manual4500 kg
400 V

Details

Afmetingen en technische gegevens
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Pro� teer van onze professionele en goedkope opbouw- en montageservice!
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(1) Krachtige elektromotor   (2) Besturingseenheid met automatische ontgrendeling van de veiligheidshaken   (3) Volledig gesloten platform van

verzinkte stalen pro� elen   (4) Oprijplaat   (5) 2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen

2 koloms parkeerlift 
Artnr.: TW227P

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Automatische vrijgave (elektromagnetisch),• 

 geen luchtdruk vereist
Veiligheidsuitsparingen voor een zeer lange levensduur• 
Volledig gesloten platform van verzinkte stalen pro� elen• 
Hoogwaardige steunkolommen gemaakt van speciaal rolpro� el• 
Hydraulische overbelastingsklep• 
2 hydraulische cilinders voor krachtig heffen en dalen• 
Afrolbeveiliging van het voertuig (achter)• 
Hoogwaardige poedercoating | Akoestische waarschuwingszender• 

    Product omschrijving
Praktische 2 koloms parkeerlift / parkeerbrug met automatische ontgrendeling.
Het ontwerp van de 2 kolommen neemt deze in breedte en qua vloeroppervlak 
minder ruimte in gebruik, ideaal voor kleinere ruimtes. Bovendien kunnen
er meerdere parkeerbruggen naast elkaar aan elkaar gekoppeld worden naar 
rechts of links (in een willekeurig aantal). Dit bespaart veel ruimte in de breedte.
De naar voren gerichte bedieningsunit zorgt voor eenvoudig bediening
voor het liften en dalen van het parkeerplatform. Met een zeer hoge
hefhoogte van 2100 mm en een laadvermogen van 2700 kg,
is de parkeerlift ook zeer geschikt voor hoge en zwaardere voertuigen,
zoals bijvoorbeeld. een grote SUV, minibus of een VW T6. 
Door de solide bouw en gesloten (gegalvaniseerde) platform is het
onderliggende voertuig ook beschermd tegen olie en vuil.

    Leveringen inclusief
Twee koloms hefbrug inclusief motor-unit• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructie• 
Testboek | CE-certi� caat• 

Door Platform is het

onderliggende voertuig ook

beschermd tegen olie en vuil

Tech. Gegevens: TW227P

Hef kapaciteit CE 2700 kg

Maximale hefhoogte 130 - 2220 mm

Rijbaan (L) 4135 mm

Rijbaan (B) 2100 mm

Tijd heffen/dalen 45/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen 2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht 1150 kg

Details

Afmetingen en technische gegevens
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4 koloms dubbele parkeer hefbrug  
Artnr.: TW436P-D2 / TW436P-D2-G

(1) Krachtige elektromotor   (2) Brede oprijplaten   (3) Voetbeschermingsbeugel   (4) Dwarsbalken
(5) Optioneel beschikbaar: verzetplaten   (6) Optioneel beschikbaar: olieopvangplaten

(7) Handmatige ontgrendeling van de veiligheidssloten   (8) Inclusief: Wiel afrolkegels inbegrepen

Jacking bundel
TW 436 P W

Verzetplaten
TW 436 P VP

Snelle en
eenvoudige
montage

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Hydraulisch overbelastingsventiel• 
Hydraulische cilinder onder de rijbaan• 

 zorgt voor krachtig heffen en dalen
Mechanische veiligheidshaken• 
Handmatige ontgrendeling van veiligheidshaken• 
Slap kabel-  en kabelbreukbeveiliging• 
Voertuig veiligheidsremsysteem• 
Voetbeschermingsbeugel• 
Akoestische waarschuwingszende• r

    Product omschrijving
Praktische 4-koloms dubbele parkeer hefbrug,
ideaal voor beperkte parkeerruimtes. Uit te voeren 
met de � exibele mobiele rolkit (optioneel), zodat
de lift zeer gemakkelijk te verplaatsen is. Wanneer
u meerdere parkeerliften naast elkaar wilt bouwen,
gebruik dan onze 90 graden hoek omzet
verzetplaten TW 436 P VP (optioneel) om de 
hydraulische motorunit en bedieningskast aan de 
voorzijde te monteren.  

    Leveringen inclusief
Parkeer Hefbrug inclusief motorunit• 
Testboek en CE certi� caat• 
Wiel afrolkegels inbegrepen (4 Stuks)• 
Online product video• 

Mobiele set (TW 436P RK):
Voor nog meer � exibiliteit

Wiel afrolkegels
inbegrepen (4 Stuks)Nu ook

verkrijgbaar in 
Antraciet- grijs !

of

NIEUW:  
Grey lijn
uitvoering 
Artnr.:
TW436P-D2-G

Artnr.: TW436P-D2
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I n c l u s i e f :

Eerste vangpositie (instelbaar) op
een hefhoogte van ca. 450 mm
(veiligheidsafstand: 100 mm)

Gezekerde onder rijhoogte: ca. 1730 mm Tech. Gegevens:
TW436P-D2 / TW436P-D2-G

Hef kapaciteit CE 3600 kg

Maximale hefhoogte 1850 mm

Rijbaan (L / B) 4095/470 mm

Heffen, dalen ca. 45/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen  2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht  1400 kg

230 V

Manuell3600 kg

Details

Afmetingen en technische gegevens
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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

4 koloms parkeer hefbrug 
Artnr.: TW436P / TW436P-G

(1) Bijvoorbeeld met drie parkeerhefbruggen naast elkaar   (2) Dwarsbalken   (3) Brede oprijplaten   (4) Optioneel beschikbaar: verzetplaten
(hiermee vermindert de totale breedte van de hefbrug van 2900 mm tot nog maar 2640 mm)   (5) Voetbeschermingsbeugel   (6) Inclusief: Wiel afrolkegels

inbegrepen   (7) Krachtige elektromotor   (8) Handmatige ontgrendeling van de veiligheidssloten   (9) Optioneel beschikbaar: olieopvangplaten

Jacking bundel
TW 436 P W

Verzetplaten
TW 436 P VP

Snelle en
eenvoudige montage

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Hydraulisch overbelastingsventiel• 
Hydraulische cilinder onder de rijbaan zorgt voor• 

 krachtig heffen en dalen
Mechanische veiligheidshaken• 
Handmatige ontgrendeling van veiligheidshaken• 
Slap kabel- en kabelbreukbeveiliging• 
Voertuig veiligheidsremsysteem • 
Voetbeschermingsbeugel• 
Akoestische waarschuwingszender• 

    Product omschrijving
De handige 4-Koloms-Parkeerhefbrug. Ideaal in
krappe ruimtes. De zeer � exibel inzetbare mobiele
set is optioneel beschikbaar, waardoor deze 4-Koloms-
Parkeerhefbrug zeer eenvoudig te verplaatsen is.
Met onze optioneel beschikbare hoek verzetplaten
voor omzetten van motor + bedieningskast naar de
voorzijde, vermindert men de totale breedte van de
hefbrug, optimaal bij het monteren van meerdere
parkeerhefbruggen naast elkaar.

    Leveringen inclusief
Parkeer Hefbrug inclusief motorunit• 
Testboek en CE certi� caat• 
Wiel afrolkegels inbegrepen (4 Stuks)• 
Online montage video• 
Online product video• 

Mobiele set (TW 436P RK):
Voor nog meer � exibiliteit

Wiel afrolkegels 
inbegrepen

Nu ook verkrijgbaar
in Antraciet- grijs !

of

NIEUW:  
Grey lijn
uitvoering 

Artnr.: TW436P-G

Artnr.: TW436P

Inclusief :

Eerste vangpositie (instelbaar) op
een hefhoogte van ca. 450 mm
(veiligheidsafstand: 100 mm)

Maximale spoorbreedte van het bovenste voertuig: 2040 mm
Maximale doorgangsbreedte voor het op de grond geparkeerde voertuig: 2380 mm
Maximale doorgangsbreedte van het bovenste voertuig: 2280 mm
Gezekerde onder rijhoogte: ca. 1730 mm

Tech. Gegevens: TW 436 P

Hef kapaciteit CE 3600 kg

Maximale hefhoogte 1900 mm

Rijbaan (L / B) 4094/475 mm

Heffen, dalen ca. 45/30 sec.

Krachtstroom 230 V

Motorvermogen  2,2 kW

Zekering 16 A

Gewicht  830 kg

Manuell

230 V
3600 kg

Details

Afmetingen en technische gegevens
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Truck Lift (22 t, 33 t, 30 t of 45 t)

Artnr.: 550-4 (22 t) | 550-6 (33 t) | 575-4 (30 t) | 575-6 (45 t)

(1) Ook geschikt voor Transporters (met optionele adapter)   (2) Zo makkelijk te verplaatsen als een heftruck   (3) Extreem veilige pasvorm

van het gehefde voertuig   (4) Hoofdbesturingseenheid   (5) Bediening op alle wielgrijpers mogelijk

De 4- kolom versie  kan altijd
worden uitgebreid naar
een 6- kolomen uitvoering.
De hoofdkolom beschikt
over  6  aansluitingen 

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Massieve solide uitvoering• 
Bediening vanaf elke afzonderlijke kolom• 
Schakelbaar van enkelvoudige of gelijkmatige   • 

 bediening op de kolommen
Licht en eenvoudig verplaatsbaar• 
4 - of 6 sterke motor units voor hefcapaciteit• 
Optionele adapters voor Transporters• 

    Product omschrijving
Mobiele truck lift:
22 of 30 t - leverbaar in 4 banden versies
33 of 45 t - leverbaar in 6 banden versies
Ideaal voor beperkte ruimte, eenvoudig te
verplaatsen zonder inspanning, over elke solide
vlakke vloer. De lift in een robuuste uitvoering.

    Leveringen inclusief
Complete Trucklift inclusief motor units• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
Testboek• 
CE certi� caat• 
Optionele adapters voor Transporters• 

 (voor bestelwagens en lichte vrachtwagens))
Online product video• 

Gecombineerde kracht:
4 kolommen uitvoering
(Artnr.: 550-4 of 575-4)

Gecombineerde kracht:
6 kolommen uitvoering
(Artnr.: 550-6 of 575-6)

Tech. Gegevens 550-4 550-6 575-4 575-6

Hef kapaciteit CE 22000 kg 33000 kg 30000 kg 45000 kg

Per kolom 5500 kg 5500 kg 7500 kg 7500 kg

Maximale hefhoogte 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm

Heffen, dalen ca. 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s

Krachtstroom 4 x 3,0 kW 6 x 3,0 kW 4 x 3,0 kW 6 x 3,0 kW

Motorvermogen 400 V 400 V 400 V 400 V

Zekering 32 A (C-Trage) 32 A (C-Trage) 32 A (C-Trage) 32 A (C-Trage)

Gewicht 2400 kg 3600 kg 3000 kg 4500 kg

Autom.

Details

Afmetingen en technische gegevens
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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Motobrug
Artnr.: TWM-02

Krachtige
elektromotor met

hydraulische
aandrijving    Eigenschappen

Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Zeer solide constructie met een krachtige elektromotor• 
Non-slip en gegroefde werkoppervlak• 
In road Integrated (scharnierende) panel voor de achterpassagiers uitbreiding• 
Aan beide zijden twee voetpedalen voor een comfortabele heffen en• 

 het verlagen van uw Bikes
Ramp wordt automatisch uitgevoerd bij het optillen van het beweegbereik gebruiker• 
Pneumatische besturing van de frontbevestiging• 
Vier loopwielen inclusief parkeer mogelijkheid• 
Luchtdruk van 6-8 bar is vereist!• 

    Leveringen inclusief
Motor� ets lift | Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies | CE certi� caat• 

    Product omschrijving
De TWM-02 is een zeer massieve hydraulische schaarlift voor motor� etsen
Ontwikkeld voor grote motoren zoals choppers, toermotoren en grote
scooters met een gewicht tot 500 kg.
Een krachtige elektrische motor zorgt voor een comfortabele heffen uw motor� ets.

Totale lengte (inclusief
oprijplaten): 3180 mm

Maximale hefhoogte:
1200 mm

(1) Non-slip en gegroefde werkoppervlak
(2) In road Integrated (scharnierende) panel voor
de achterpassagiers uitbreiding
(3) Vier loopwielen inclusief parkeer mogelijkheid
(4) Enorme hydraulische cilinder
(5) Krachtige elektromotor
(6) Aan beide zijden twee voetpedalen voor een 
comfortabele heffen en het verlagen van uw Bikes   
(7) Pneumatische besturing van de frontbevestiging

To e b e h o re n  v o o r  u w  2 - k o l o m s - h e f b r u g

TW-242GPV Grondplaatversterking voor 2-koloms-hefbruggen (twee versterkingsplaten in een set, inclusief heavy-duty ankers voor bevestiging)
Geschikt voor de modellen (3.6 t - 4.2 t) > TW 242 A | 242 E | 236 PE | 236 PE B3.9 | 242 PE | 242 PE B4.3

TW-242GPV Grondplaatversterking voor TW 242 G (twee versterkingsplaten in een set, inclusief heavy-duty ankers voor bevestiging)

TW-250GPV Grondplaatversterking voor 2-koloms-hefbruggen (twee versterkingsplaten in een set, inclusief heavy-duty ankers voor bevestiging)
Geschikt voor de modellen (5.0 t) > TW 250 | TW 250 B4.5 | TW 260 | TW 260 B4.5

De minimumvereiste van de betondikt wordt met 50 mm verlaagd als de versterkingsplaten worden geïnstalleerd.
Deze grondplaatversterking moet daarom worden gebruikt met betondiktes tussen 150-200 mm.

De minimumvereiste van de betondikt wordt met 50 mm verlaagd als de versterkingsplaten worden geïnstalleerd.
Deze grondplaatversterking moet daarom worden gebruikt met betondiktes tussen 150-200 mm.

De minimumvereiste van de betondikt wordt met 50 mm verlaagd als de versterkingsplaten worden geïnstalleerd.
Deze grondplaatversterking moet daarom worden gebruikt met betondiktes tussen 200-250 mm.

Zorg er voor dat vereiste betondikte (funderingsvereiste van 200 mm) beschikbaar is en dat deze door de klant
gecontroleerd is. Als in uitzonderlijk geval niet aan de funderingseis wordt voldaan, bieden wij u een speciale oplossing aan.

Zorg er voor dat vereiste betondikte (funderingsvereiste van 200 mm) beschikbaar is en dat deze door de klant
gecontroleerd is. Als in uitzonderlijk geval niet aan de funderingseis wordt voldaan, bieden wij u een speciale oplossing aan.

Zorg er voor dat vereiste betondikte (funderingsvereiste van 250 mm) beschikbaar is en dat deze door de klant
gecontroleerd is. Als in uitzonderlijk geval niet aan de funderingseis wordt voldaan, bieden wij u een speciale oplossing aan.

Let op aub de versterkingplaten zijn in de meeste gevallen niet nodig.
Zonder  versterkingsplaat is een minimale bestondikte van 200 mm vereist !
(Bij de hier genoemde 2-koloms-hefbrug-modellen met een draagkracht van 3.6 t - 4.2 t).

Alleen geschikt voor TW 242 G (garagemodel)!
Let op aub de versterkingplaten zijn in de meeste gevallen niet nodig.
Zonder  versterkingsplaat is een minimale bestondikte van 200 mm vereist !

Let op aub de versterkingplaten zijn in de meeste gevallen niet nodig.
Zonder  versterkingsplaat is een minimale bestondikte van 250 mm vereist !
(Bij de hier genoemde 2-koloms-hefbrug-modellen met een draagkracht van 5.0 t - 6.0 t).

Speciale adapter (TW 250 AD5 or TW 240 AD5)
Geleverd in een set van 4• 
Voor voertuigen met dorpels van meer dan 20mm, bijv. Citroen  • 

 Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo vanaf bj. 2007
TW 240 AD5: Geschikt voor 3600 kg en 4200 kg hefbruggen• 
TW 250 AD5: Geschikt voor 5000 kg en 6000 kg hefbruggen• 

Speciale adapter (TW 250 AD6)
Geleverd in een set van 4• 
Voor opname op het leadframe (bijv. US-Cars,• 

 zoals Hummer H2)
Geschikt voor de TW 250 en TW 250 B4.5 (5000 kg)• 
Geschikt voor de TW 260 en TW 260 B4.5 (6000 kg)• 

Belangrijke opmerking voor TW 250 AD5: de insteek diameter van de verhoog bussen zijn 61 mm
(deze zijn niet geschikt voor draagarmen met een insteek diameter van 50 mm). Meet dit aub vooraf op!

Belangrijke opmerking: de insteek diameter van de verhoog bussen zijn 61 mm (deze zijn
niet geschikt voor draagarmen met een insteek diameter van 50 mm). Meet dit aub vooraf op!

Belangrijke opmerking: de insteek diameter van de verhoog bussen zijn 61 mm (deze zijn
niet geschikt voor draagarmen met een insteek diameter van 50 mm). Meet dit aub vooraf op!

Belangrijke opmerking: de insteek diameter van de verhoog bussen zijn 61 mm (deze zijn
niet geschikt voor draagarmen met een insteek diameter van 50 mm). Meet dit aub vooraf op!

Speciale adapter (TW 250 AD2)
Geleverd in een set van 4• 
Voor opname volgens de speci� caties van de fabrikant   • 

 (bijv. Mercedes Sprinter of VW Crafter vanaf  bj. 2006)
Geschikt voor de TW 250 / TW 260 en TW 250 B4.5 / TW 260 B4.5• 

Speciale adapter (TW 250 AD3)
Geleverd in een set van 4• 
Voor opname volgens de speci� caties van de fabrikant• 

 (bijv. Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato vanaf bj. 2006)
Geschikt voor de TW 250 / TW 260 en TW 250 B4.5 / TW 260 B4.5• 

Tech. Gegevens: TWM-02

Hef kapaciteit CE 500 kg Maximale hefhoogte 1200 mm Heffen, dalen ca. 30 sec. Krachtstroom 230 V

Platform lengte 2480 mm Platform breedte  715 mm Motorvermogen 0.75 kW Gewicht  285 kg
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Belangrijke opmerking: de insteek diameter van de verhoog bussen zijn 61 mm (deze zijn
niet geschikt voor draagarmen met een insteek diameter van 50 mm). Meet dit aub vooraf op!

Plug adapter
verhogingen

Voor Basic-Line,  • 
 Pro� -Line u.  
 Heavy-Line
 (4x90 mm = 1 set)

Speciale adapter (TW 250 AD4)
Geleverd in een set van 4• 
Voor opname volgens de speci� caties van de  • 

 fabrikant (bijv. Renault Master, Opel Movano,  
 Nissan Interstar vanaf bj. 2010)

Geschikt voor de TW 250 en TW 250 B4.5 (5000 kg)• 
Geschikt voor de TW 260 en TW 260 B4.5 (6000 kg)• 

Geleverd in een set van 4• 
Voor Heavy-Line• 
Geschikt voor TW 250 en• 

 TW 250 B4.5 (5000 kg)
Geschikt voor TW 260 en• 

 TW 260 B4.5 (6000 kg)

Plug adapter verhogingen
(TW 250 AD1)

Air-Kit (TW 236PE-AIR)
Geschikt voor TW 236 PE, TW 236 PE B3.9, TW 242 PE,• 

 TW 242 PE B4.3, TW 250, TW 250 B4.5, TW 260 en TW 260 B4.5
Geïntergreerd in de motorkap• 
Perslucht-koppeling ¼ inch• 
Incl. 2m persluchtslang• Leveringen

inclusief:
Met• 

 slijtagebescherming
5 liter krachtige  • 

 speciale olie

Hydraulische olie / 
HLP 32 (hlp)

To e b e h o re n  v o o r  u w  4 - k o l o m s - h e f b r u g g e n  /  w i e l g r i j p s y s t e e m

To e b e h o re n  v o o r  u w  s c h a a r h e f b r u g

Pneumatisch hydraulische brugkrik
voor 4 koloms hefbrug (TW 445 W)
Artnr.: TW 445 W

De brugkrik laat zich makkelijk en licht over de• 
 hefbrug verplaatsen op stalen rolletjes

Aandrijving: Pneumatisch - Hydraulisch | Hef kapaciteit: 2T• 
Spoorbreedte van de geleidingsrollen tussen: 850 - 1160 mm• 
Maximaal uittrek lengte van draagarmen: 800 - 1500 mm• 
Niet geschikt voor TW 436 P/436P-D2/TW 445• 

 (modeljaar 2016 of ouder)!

Aslift / brugkrik voor
uw 4-koloms-
parkeerhefbruggen
(TW 436 P W)

Met verstelbare opnamen• 
Hydraulisch• 
Maximaal uittrek lengte van draagarmen: 820 - 1520 mm• 
Niet geschikt• 

 voor TW 445!

Adapter voor
TW-wielgrijpers (550-6AD)

Voor het heffen van transporters• 
 en lichte vrachtwagens

Draaiplaten (TW 445 D)
Om de caster te contoleren• 
Schaalbereik +/- 50°• 
Eenvoudige nulstelling• 
Set met 2 schotels• 

Rijbaan verlenging TW 445-V
Geschikt voor TW 445.• 
2 stuks in een set• 
Met 1 verlengings set ( 1set = 2 stuks) kan• 

 de rijbaan naar keuze 600 mm naar voren of  
 naar achteren worden verlengd.

Met een dubbel set dus zowel voor en• 
 achterzijde, wordt de rijbaan met 1200 mm   
 verlengd, ideaal voor het heffen van
 voertuigen met extreem lange wielbasis
 (zoals campers).

Mobiele rolkit voor TW436P /
TW436P-D2 (TW 436P RK)

Snelle en eenvoudige installatie• 
4 stuks in een set | Voor nog meer � exibiliteit• 
Met de mobiele rolkit is uw 4-koloms-• 

 parkeerhefbrug TW436P/TW 436P-D2
 zeer gemakkelijk te verplaatsen

Geschikt voor TW436P/TW436P-D2• 

Hoek verzet platen
voor TW436P
/ TW436P-D2

Hoekverzetplaten bedoeld• 
 om de hydraulische motorunit en
 de bedieningskast 90 graden om de
 hoek van de kolom te verzetten

Geschikt voor TW436P/TW436P-D2• 

Set van 2 oprij platen
voor TW 445

Hiermee is het mogelijk om vanaf de hefbrug,  • 
 direct na auto controle-reparatie, aan de voorzij 
 de voorwaards af te rijden ipv achterwaards.
 Men creert zo een doorrij mogelijkheid naar een
 volgende werkplek indien men bijv. weinig ruimte  
 heeft en bruggen achter elkaar wilt plaatsen.

Geschikt voor TW 445• 

(TW 436P VP)

(TW 445R)
2 stuks in een set

4 stuks in een set

4 stuks in
een set

4 stuks in een set

Mobiele set voor TW S3-10E
(TW S3-10A)

Snelle en eenvoudige installatie• 
Met de TW S3-10A mobiele kit kunt  • 

 u de TW S3 - 10E hefbrug eenvoudig  
 verplaatsen

Geschikt voor TW S3-10E• 

Set oprij - verhogings platen voor TW S3-10E
2-traps hoogte van slechts 55 mm• 
4 montageplaten uitglijden te voorkomen• 
Eenvoudig te installeren en verwijderen binnen  • 

 een paar seconden hoeft niet te worden
 vastgeschroefd | Oprijplaten afmetingen:
 850 mm (L) x 460 mm (B) x 55 mm (H)

Geschikt voor TW S3-10E• 

Set van 4-oprijplaten
voor de TW S3-19

2 staps verhogings hoogte• 
 van slechts 55 mm

Rubberen voetjes onder de oprijplaat• 
Oprijplaten afmetingen: 850 mm (L)  • 

 x 650 mm (B) x 55 mm (H)
Hoeft niet worden geschroefd• 
Geschikt voor TW S3-19• 

Set van 2-oprijplaten 
voor de TW SA-55G

voor de montage boven  • 
 de vloer

Oprijplaten afmetingen:  • 
 1580 mm (L) x 630 mm (B)  
 x 240 mm (H)

Geschikt voor TW SA-55G• 

(TW S3-10R)

(TW S3-19R) TW
SA-55R

Dwarsbalken voor TWIN BUSCH schaarhefbruggen

2 stuks
in een set

2 stuks
in een set

Uitbereiding voor TWIN BUSCH schaarhefbruggen
Set dwarsbalken om voertuigen te heffen• 

 met smalle chassis balken - frames zoals
 SUV‘s of oudere klassieke voertuigen met   
 ladder chassis.

Past op alle Twin Busch schaarhefbruggen• 

Set verlengingen voor het heffen van voertuigen met grote• 
 afstanden tussen de ophoog breng punten in horizontale  
 richting bijv. voor het ophoog brengen van VW T5 (maximale  
 afstand van de bevestigingspunten 2.200 mm)

Past op alle Twin Busch schaarhefbruggen.• 

Extra accessoires voor uw hefbrug zijn te vinden op w w w. t w i n b u s c h . n l
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Professioneel vierwiel uitlijncomputer
Artnr.: TW 115

Product-
video!

1

1

2
3

4

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Software bijv. in Duits, Engels, Spaans, Frans,   • 

 Roemeens, Nederlands, Turks en veel meer!
Meetsysteem met 8 CCD Sensoren zonder Kabel• 

 (Bluetooth - zender)
Eenvoudige bediening• 
LED-indicatoren voor camber en track• 
Meetbereik: +/- 18 Grad• 
Meetnauwkeurigheid:  +/- 0,01 Grad• 

    Product omschrijving
Computergestuurd uitlijnapparaat met
comfortabele en gebruiksvriendelijjke software en
geïntegreerde voertuigdatabank. Menunavigatie in
veel verschillende talen. Groot en overzichtelijk
display. Draadloze gegevensoverdracht via bluetooth.

    Leveringen inclusief
Mobiele uitlijnbedieningkast met geupdate computer• 
4 Meetunits met laadsnoer• 
Monitor• 
Uitlijnprogramma gegevens• 
Autodatabank voertuiggegevens• 
Testboek kwaliteitscontrole• 
Printer optioneel• 
Online product video• 

(1) Meetknop met wielklemmen   (2) Display op de meetknop   (3) LED-indicatoren voor camber en track
(4) Comfortabele, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke software met omvangrijke voertuigdatabank

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
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Details | Software-screenshots
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Opbouw-
video!

Product-
video!
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10 Basic-Line Bandendemonteermachine
met swingarm | Artnr.: TW X-610

Bandenhieldrukker
en

randbescherming 

GRATIS

NIEUW NU!

Omvangrijke toebehoren

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Naar zijkant draaibare montage kop• 
Excentrische opspanning van de montage kop• 
Sterke banden afdrukcilinder• 
Zelf centrerend 4 klauw opspansysteem• 
Groot spanbereik voor personen- en kleine• 

 bestelwagens van (buiten 10“ tot binnen 22“)
Voor de montagekop verwisselbare• 

 kunststofgeleiders voor velgbescherming
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 
Spanklauwen uit speciaal staal• 

    Product omschrijving
Bandendemonteermachine met swingarm.
Het Ideale instapmodel met een top prijs
prestatei verhouding.
Hoog bedieningsgemak en innovatief ontwerp.

    Leveringen inclusief 
Demonteermachine inclusief onderhouds-set• 
Banden- opblaaspistool | Demontage lepel• 
Bandenhieldrukker | Randbescherming (2 st.)• 
3 set plastic bitjes voor in de montagevoet,• 

 bescherming alu velgen | CE-certi� caat
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
Online montage video | Online product video• 

(1) Sterke trekcilinder   (2) Excentrieke spanning   (3) Montage kop   (4) Comfortabele voetbedalen   (5) Groot klembereik

Zie aub ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 44)
voor de aanschaf van uw Demonteermachine(s)!

TW X-610 + TW F-100

Ook beschikbaar als SET!

De ideale aanvulling
op een TW X-610.
Meer informatie op pagina 51.

Handbediende
wielbalancer TW F-100

Tech. Gegevens: TW X-610

Velg opspannen buitenzijde 10“ - 19“

Velg opspannen binnenuit 12“ - 22“

Ø Max wieldiameter 41“ (1040 mm)

Max velgbreedte 14“ (355 mm)

Kracht hieldrukker 2500 kg

Pneumatische druk 8-10 bar

Krachtstroom 230 V

Motor vermogen 1,1 kW

Geluidsniveau <75 dB

Gewicht (ca.) 188 kg

10“-19“

12“-22“

230 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht
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Opbouw-
video!

Product-
video!
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    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Naar zijkant draaibare montage kop• 
Excentrische opspanning van de montage kop• 
Sterke banden afdrukcilinder• 
Zelf centrerend 4 klauw opspansysteem• 
Groot spanbereik voor personen- en kleine• 

 bestelwagens van (buiten 10“ tot binnen 24“)
Voor de montagekop verwisselbare• 

 kunststofgeleiders voor velgbeschermingn
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 
Hoogwaardige roestvrijstalen componenten in het   • 

 binnenste gedeelte
Nauwkeurig besturingsblok met STOP-functie• 
Spanklauwen uit speciaal staalhl• 

    Product omschrijving
Robuust ontwerp demonteermachine met
zijwaard draaiende arm, professionele kwaliteit.

    Leveringen inclusief
Demonteermachine inclusief onderhouds-set• 
Banden- opblaaspistool | Demontage lepel• 
Bandenhieldrukker | Randbescherming (2 st.)• 
Velgklem bitjes voor velgbescherming (4 items)• 
3 set plastic bitjes voor in de montagevoet,• 

 bescherming alu velgen | CE-certi� caat
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
Online montage video | Online product video• 

Demonteermachine Semi-Automatisch
naar zijkant draaiende arm | Artnr.: TW X-11

(1) Sterke trekcilinder   (2) Extra montagearm voor professioneel gebruik   (3) Montageknop   (4) Fijne afstelling via joystick

(5) Ergonomische voetpedaaleenheid   (6) Spanklauwen uit speciaal staalhl | Groot klembereik - buiten 10“ tot binnen 24“

Pro� teer van onze professionele en goedkope opbouw- en montageservice!

Omvangrijke toebehoren

T
W

 X
-11   <

<
   D

em
o

n
teerm

ach
in

e

Bandenhieldrukker
en

randbescherming 

GRATIS

NIEUW NU!

*Let alstublieft op: standaard wordt het 400-Volt-modell geleverd,  vermeld  bij de bestellin,  indien ude 230-Volt-Variant wilt!

Zie aub ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 44)
voor de aanschaf van uw Demonteermachine(s)!

Tech. Gegevens: TW X-11

Velg opspannen buitenzijde 10“ - 21“

Velg opspannen binnenuit 12“ - 24“

Ø Max wieldiameter 41“ (1040 mm)

Max velgbreedte 14“ (355 mm)

Kracht hieldrukker 2500 kg

Pneumatische druk 8-10 bar

Krachtstroom 400 V of 230 V*

Motor vermogen 0,75 / 1,1 kW

Geluidsniveau <70 dB

Gewicht (ca.) 211 kg

10“-21“

12“-24“

230 V

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht

of*

Beide varianten 
beschikbaar
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Product-
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Omvangrijke toebehoren

Demonteermachine
Artnr.: TW X-93

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Zelfcentrerend wielmontagesysteem (4 stuks inclusief)• 
Opspan as met snelspanmoer, gelijke methode• 

 als bij de balanceermachines wordt toegepast
1 hieldrukker arm voor professioneel demonteren• 
Wiel-lift om zwaar tillen wielen te voorkomen• 
Pneumatische vergrendeling van de montageknop• 
Groot spanbereik voor personen- en kleine• 

 bestelwagens van | Zijwaards draaiende arm
Hoogwaardige roestvrijstalen componenten in het   • 

 binnenste gedeelte
Nauwkeurig en hoogwaardig besturingsblok• 
Sterke banden afdrukcilinder (2500 kg)• 
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 

    Leveringen inclusief 
Demonteermachine inclusief onderhouds-set• 
Banden- opblaaspistool | Demontage lepel• 
Bandenhieldrukker | Randbescherming (2 st.)• 
3 set plastic bitjes voor in de montagevoet,• 

 bescherming alu velgen
Online montage video | Online product video• 

    Product omschrijving
Top Banden De-montage machine met NIEUW velg 
opspansysteem. Optimaal voor het opspannen van 
exclusieve aluminium velgen, opspannen is nu mogelijk 
via de wielbouten, middencentrering met cone (4 cone 
incl.) en vastzetten met bijgeleverde snelspanmoer. De 
oplossing voor veilig, zonder beschadiging monteren 
van banden op exclusieve aluminium velgen.

3-, 4- en 5-gaats
adapter (ook geschikt voor
alle wielbalanceermachines)

Roll board / Rol plank (voor 
nog meer comfort, geschikt 
voor alle bandenmontage-
machines)

TW
X-ROLL

TW
X-93AD

TW X-93H

Tweede
hulpmontagearm
(zie TW X-98)

(1) Extra montagearm voor professioneel gebruik   (2) Montage kop   (3) Comfortabele bandenpomp

(4) Zelcentrerend wielmontagesysteem   (5) Wiellift voor zeer comfortabel werken
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Bandenhieldrukker
en

randbescherming 

GRATIS

NIEUW NU!

Zie aub ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 44)
voor de aanschaf van uw Demonteermachine(s)!

Tech. Gegevens: TW X-93

Wiel diameter (max.) 45“ (1143 mm)

Wiel breedte (max.) 16“ (406 mm)

Kracht hieldrukker 2500 kg

Pneumatische druk 8 - 10 bar

Krachtstroom 400 V

Motor vermogen 0,75 kW

Geluidsniveau <70 dB

Gewicht (ca.) 269 kg

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht
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video!

Product-
video!
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    Product omschrijving
Multi-talent demonteermachine met dubbele montage
armen voor Standaard-, low pro� le- and Run� at-banden.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Naar zijkant draaibare montage kop• 
Massieve solide constructie• 
Pneumatische montagevoet blokkering• 
Sterke banden afdrukcilinder (2500 kg)• 
Zelf centrerend 4 klauw opspansysteem• 
Groot spanbereik voor personen- en kleine• 

 bestelwagens van (buiten 12“ tot binnen 28“)
Ingebouwde luchtbooster in de spanklauwen• 
Voor de montagekop verwisselbare• 

 kunststofgeleiders voor velgbeschermingn
Hoogwaardige roestvrijstalen componenten in het   • 

 binnenste gedeelte
Nauwkeurig en hoogwaardig besturingsblok• 
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 
Spanklauwen uit speciaal staalhl• 

    Leveringen inclusief 
Demonteermachine inclusief onderhouds-set• 
Bandenpistool en bandenlepel• 
Velgklem bitjes voor velgbescherming (4 items)• 
3 set plastic bitjes voor in de montagevoet,• 

 bescherming alu velgen | CE-certi� caat
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
Online montage video | Online product video• 

Omvangrijke toebehoren

(1) Twee hulpmontagearmen voor professioneel gebruik   (2) Spanklauwen uit speciaal staalhl   (3) Luchtsbooster in alle spanklauwen

(4) Zeer groot span klem bereik   (5) Banden neerdrukker    (6) Ergonomische voetpedaaleenheid   (7) Comfortabele bandenpomp   (8) Sterk afdrukcilinder
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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Bandenhieldrukker
en

randbescherming 

GRATIS

NIEUW NU!

Zie aub ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 44)
voor de aanschaf van uw Demonteermachine(s)!

Demonteermachine Semi-Automatisch
naar zijkant draaiende arm | Artnr.: TW X-98

*Let alstublieft op: standaard wordt het 400-Volt-modell geleverd,  vermeld  bij de bestellin,  indien ude 230-Volt-Variant wilt! Tech. Gegevens: TW X-98

Velg opspannen buitenzijde 12“ - 26“

Velg opspannen binnenuit 14“ - 28“

Ø Max wieldiameter 45“ (1143 mm)

Max velgbreedte 16“ (406 mm)

Kracht hieldrukker 2500 kg

Pneumatische druk 8-10 bar

Krachtstroom
400 V of
230 V*

Motor vermogen 0,75 / 1,1 kW

Geluidsniveau <70 dB

Gewicht (ca.) 276 kg

12“-26“

14“-28“

230 V

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht

of*

Beide varianten 
beschikbaar
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Product-
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Demonteermachine | Artnr.: TW X-36 WDK

In de machine:
Motorkracht met 1.1 kW• 
Hoogwaardige cilinder unit• 
RVS componenten• 

Sterke hulparmcilinder

Sterke banden
afdrukcilinder (3000 kg)

2 montagesnelheden
(7 en 14 toeren/min.)

Achterste bevestigingsarm 
achterover te kantelen

Pneumatische vergrendeling 
van hoge kwaliteit

Zelf centrerend 4
klauw opspansysteem 
(uit speciaal staalhl)

Speciaal
gevormde
band -
hieldrukker

Met
joystick-
bediening

Hulparm met twee hielrolsteunen
en een depressor

Voetpedalen met 
hoogwaardig 
regelventielen

Geïntegreerde
luchtboostercfunctie in
de spanklauwen

Banden
gereedschap houder

Afdruk
begrenzer

Banden- opblaaspistool

Speciaal gevormde 
montagekop

Het WDK-certificaat staat voor hoge kwaliteit en zekerheid!
De band is meer dan alleen maar een stuk rubber. Het is een high-tech-product, dat aan de hoogste
normen en eisen moet voldoen.
• Het WDK-certifi caat is de TOP-kwaliteitszegel voor uw bandenmontagemachines.
• De TW X-36 WDK is een professionele bandenmontagemachine die getest is volgens de strengste
 WDK-richtlijnen.
• Uw voordeel: U heeft de mogelijkheid zich als WDK gecertifi ceerd montagebedrijf te registreren en
 zo uw  klanten te laten zien dat ze bij u in goede handen zijn! 
De juiste bediening maakt het verschil. Een onjuiste montage kan ernstige ongevallen tot gevolg hebben.

12“-24“14“-26“400 V
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Het nieuwe TOP-model - 2 snelheden met WDK-certi� caat!

TW X-36 WDK - 2 snelheden met WDK-certificaat!
Bandenmontagemachine met pneumatisch kantelbaar montagearm en ingebouwde luchtbooster.
Voor standaard- low-pro� le-, UHP - (Ultra High Performance) en run� atbanden. Inclusief hulpmontagearm.
De TW X-36 WDK is een professionele bandenmontagemachine die getest is volgens de strengste richtlijnen.
De machine onderscheid zich door vele extra functies, zoals bijv. de hulpmontagearm met 2 bandenrollers, speciaal gevormde 
hieldrukker, demontage tafel, extra sterke banden afdrukker, afdrukbegrenzer, 2 rotatiesnelheden (7 en 14 toeren/min),
verstelbare hielrolsteun, hielrolketting, velgrandbescherming en WDK gecerti� ceerde montage ijzer.
Met de TW X-36 WDK wordt een professionele (de)montage gegarandeerd.

Met WDK-certi� caat | 1A bouwkwaliteit• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Rotatiesnelheid (7 en 14 toeren/min)• 
Achterste bevestigingsarm achterover te kantelen | Enorme constructie• 
Velg- en band vriendelijke montage naar WDK-richtlijnen• 
Nauwkeurig en hoogwaardig besturingsblok• 
Sterk afdrukcilinder (3000 kg)• 
Groot spanbereik voor personen- en kleine• 

 bestelwagens van (buiten 12“ tot binnen 26“)

Demonteermachine inclusief onderhouds-set• 
Bandenpomp en bevestigingseisen volgens WDK-eisen• 
Velgenrandbescherming• 
Verstelbare hielrolsteuner• 
Hielrolketenhouder• 
Afdruk begrenzer• 

Ingebouwde luchtbooster in de spanklauwen• 
Voor de montagekop verwisselbare• 

 kunststofgeleiders voor velgbeschermingn
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 
Spanklauwen uit speciaal staalhl• 
Hoogwaardig besturingsblok voor voorzichtige  • 

 klemming met STOP-functie
Interne onderdelen gemaakt van roestvrijstaal• 
Zelf centrerend 4 klauw opspansysteem• 

Velgklem bitjes voor velgbescherming• 
 (4 items)

3 set plastic bitjes voor in de montagevoet,• 
 bescherming alu velgen

Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 

Online montage video | Online product video• 
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Omvangrijke toebehoren

(1) Extreem comfortabele montage door twee hielrolhouders op de hulpmontagearm,
  speciaal gevormde druk- en demonteerplaat
(2) Hiel ketting volgens WDK-eisen
(3) Krachtige hulpmontagearm
(4) Banden- en velgvriendelijke montage dankzij de twee hielrolsteunen en depressor
(5) Schakelaar voor de twee montagesnelheden (7 en14 toeren/min.)
(6) Hoogwaardig pneumatische vergrendeling van de montagekop

Zie aub ook onze technische hulp - keuze tabel  (op pagina 44) voor de aanschaf van uw Demonteermachine(s)!

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Tech. Gegevens: TW X-36 WDK

Velg opspannen buitenzijde 12“ - 24“

Velg opspannen binnenuit 14“ - 26“

Ø Max wieldiameter 45“ (1143 mm)

Max velgbreedte 16“ (406 mm)

Kracht hieldrukker 3000 kg

Pneumatische druk 8-10 bar

Krachtstroom 400 V

Motor vermogen 1,1 kW

Rotatiesnelheid 7 of 14 U/min.

Geluidsniveau <70 dB

Gewicht (ca.) 360 kg

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht
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Opbouwvideo! 
TW X-36

Opbouwvideo! 
TW X-31

Productvideo! 
TW X-36

Productvideo! 
TW X-31
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Demonteermachine
Automatisch | Artnr.: TW X-31 | X-36

Omvangrijke toebehoren

    Product omschrijving
Bandenmontagemachine met pneumatisch kantelbaar 
montagearm en ingebouwde luchtbooster. Voor
standaard- low-pro� le- en run� atbanden. TW X-36 met
hulpmontagearm, TW X-31 zonder hulpmontagearm
(deze kan op elk moment achteraf gemonteerd worden).

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Pneumatisch achterover kantelende arm• 
Massieve solide constructie• 
Velg montage bescherming aanwezig• 
Pneumatische montagevoet blokkering• 
Sterke banden afdrukcilinder (2500 kg)• 
Zelf centrerend 4 klauw opspansysteem• 
Groot spanbereik voor personen- en kleine• 

 bestelwagens van (buiten 12“ tot binnen 26“)
Ingebouwde luchtbooster in de spanklauwen• 
Voor de montagekop verwisselbare• 

 kunststofgeleiders voor velgbeschermingn
Hoogwaardige roestvrijstalen componenten in het  • 

 binnenste gedeelte | Spanklauwen uit speciaal staalhl
Nauwkeurig en hoogwaardig besturingsblok• 
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 

    Leveringen inclusief
Demonteermachine inclusief onderhouds-set• 
Bandenpistool en bandenlepel• 
Velgklem bitjes voor velgbescherming (4 items) • 
3 set plastic bitjes voor in de montagevoet, bescherming  • 

 alu velgen | Gebruiksaanwijzing | CE-certi� caat
Online montage video | Online product video• 

Automatische 
montagekop 

(set) TW X-AMK

(1) Sterk trekcilinder   (2) Fijne afstelling door joystick (op hulpmontagearm)   (3) Hulpmontagearm met hielroller, depressor, plaat en centreerkegel

(4) Grote luchttank voor geïntegreerde bandenbooster in de klembekken   (5) Spanklauwen uit speciaal staalhl   (6) Comfortabele bandenpomp

Bandenhieldrukker
en

randbescherming 

GRATIS
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Zie aub ook onze technische hulp -
keuze tabel  (op pagina 44) voor de
aanschaf van uw Demonteermachine(s)!

NIEUW NU!

Tech. Gegevens: TW X-31 / X-36

Velg opspannen buitenzijde 12“ - 24“

Velg opspannen binnenuit 14“ - 26“

Ø Max wieldiameter 45“ (1143 mm)

Max velgbreedte 16“ (406 mm)

Kracht hieldrukker 2500 kg

Pneumatische druk 8-10 bar

Krachtstroom 400 V

Motor vermogen 1,1 kW

Geluidsniveau <70 dB

Gewicht (ca.) 246 / 320 kg

12“-24“

14“-26“

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht
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Opbouw-
video!

Product-
video!
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Truck Demonteermachine
Artnr.: TW X-00 T

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Massieve solide constructie• 
Zeer eenvoudige bediening met bedieningseenheid,  • 

 joystick en voetpedalen
Zelf centrerend hydraulisch 4 velgklem systeem• 
Elektrohydraulische klemarmapparaat• 
Spanklauwen uit speciaal staalhl• 
De montagearm wordt hydraulisch op de slede   • 

 hydraulisch verplaatst in alle richtingen 
Zekere klemming in de klemarm• 
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 
Hoogwaardig bedieningsunit voor optimale• 

 controle op gevoel 

    Product omschrijving
Onze elektro hydraulische banden de- montagemachine 
voor lichte bedrijfwagen - en vrachtwagenbanden, ook
optimaal voor landbouw-, bouwmachine- en industrie
banden tot wieldiameter 1600 mm of 700 mm wielbreedte.

    Leveringen inclusief
Demonteermachine met onderhouds set• 
Bandenlepel | Joystick bediening console• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
CE-certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 
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Voetspoor:
1950 mm x 1600 mm

(1) Twee krachtige aandrijfmotoren met een vermogen van 1,5 kW en 1,8 kW   (2) Flexibele montagekop  voor montage- en demontage arm
(3) Flexibele besturing per joystik   (4) Voetpedalen voor precieze controle   (5) Massieve en nauwkeurig gecontroleerde spanklem armen met een

zeer groot span klem bereik van maximaal 26 inch en een maximale wieldiameter van 1600 mm

Alluminium spanklauwen voor vrachtwagen
bandenmontagemachines (TW X-00T/KSCH)

o
p

ti
o

n
e

e
l

v
e

rk
ri

jg
b

a
a

r:

Profiteer van onze professionele en goedkope opbouw- en montageservice!

Omvangrijke
toebehoren

Tech. Gegevens: TW X-00 T

Min-Max velgdiameters 14“ - 26“

Ø Max banddiameter 1600 mm

Max band breedte 700 mm

Max band gewicht 500 kg

Krachtstroom 400 V

Motor vermogen 1,5 kW / 1,8 kW

Gewicht (ca.) 670 kg

14“-26“

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht
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Product-
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(1) Twee krachtige aandrijfmotoren met een vermogen van elk 2,2 kW   (2) Massieve en nauwkeurig gecontroleerde klemarmen met een zeer

groot klembereik van maximaal 42 inch en een maximale wieldiameter van 2300 mm   (3) Flexibele besturing per joystik   (4) Voetpedalen voor

precieze controle   (5) Flexibele montagekop voor montage- en demontage arm

Truck Demonteermachine
Artnr.: TW X-60 T 

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Massieve solide constructie• 
Zeer eenvoudige bediening met• 

 bedieningseenheid, joystick en voetpedalen
Zelf centrerend hydraulisch 4 velgklem systeem• 
Elektrohydraulische klemarmapparaat• 
Spanklauwen uit speciaal staalhl• 
De montagearm wordt hydraulisch op de slede• 

 hydraulisch verplaatst in alle richtingen
Zekere klemming in de klemarm• 
Krachtige E motor voor links en rechtsom draaien• 
Hoogwaardig bedieningsunit voor optimale• 

 controle op gevoel

    Product omschrijving
Onze grote elektro hydraulische banden de-
montagemachine voor lichte vrachtwagen- en
vrachtwagenbanden, evenals voor landbouw- of
bouwmachinesbanden tot 2300 mm wieldiameter
of 980 mm wielbreedte.

    Leveringen inclusief
Demonteermachine met onderhouds set• 
Bandenlepel | Joystick bediening console• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
CE-certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

Voetspoor:
2130 mm x 1730 mm

Omvangrijke
toebehoren

Alluminium spanklauwen voor vrachtwagen
bandenmontagemachines (TW X-00T/KSCH)
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Tech. Gegevens: TW X-60 T

Min-Max velgdiameters 14“ - 42“

Ø Max banddiameter 2300 mm

Max band breedte 980 mm

Max band gewicht 1200 kg

Krachtstroom 400 V

Motor vermogen 2 x 2,2 kW

Gewicht (ca.) 867 kg

14“- 42“

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht
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Opbouw-
video!

Product-
video!
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    Leveringen inclusief
Demonteermachine met onderhouds set• 
Bandenlepel | Joystick bediening console• 
Spanklauw verlengingen• 
Montage lepel, hieldrukker klem• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
CE-certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Massieve solide constructie• 
Zeer eenvoudige bediening met bedieningseenheid, joystick en  • 

 voetpedalen | Zelf centrerend hydraulisch 4 velgklem systeem
Elektrohydraulische klemarmapparaat• 
Spanklauwen uit speciaal staalhl• 
Elektro hydraulische bedienings unit met twee snelheden   • 

 voor sneller te kunnen werken met montagearm en spanklauw 
De montagearm wordt hydraulisch op de slede• 

 hydraulisch verplaatst in alle richtingen
Zekere klemming in de klemarm• 
Krachtige elektromotor met 2 snelheden in voor-  en• 

 achteruit beweging  met 4 & 8 U / min
Hoogwaardig bedieningsunit voor optimale controle op gevoel• 

    Product omschrijving
Onze grootste elektro hydraulische banden de-
montagemachine voor grote vrachtwagen-  en bedrijfswagen 
banden, maar ook voor landbouw- industie - bouwmachine 
banden tot 2500 mm wieldiameter of 1200 mm wielbreedte.

Truck Demonteermachine
Artnr.: TW X-80 T

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

(1) Twee krachtige aandrijfsmotoren met een vermogen van elk 3 kW | Hoogwaardige hydraulische krachtbron en een complexe besturingseenheid
(2) Massieve en nauwkeurig gecontroleerde klemarmen met een zeer groot klembereik van maximaal 56 inch en een maximale wieldiameter van

2500 mm   (3) Enorme constructie   (4) Flexibele montagekop voor montage- en demontage arm   (5) Zeer nauwkeurige controle van de grijparmen
(6) Spanklauw verlengingen (inbegrepen)

Voetspoor:
2442 mm x 2030 mm

Flexibele 
besturing per 

joystik

Voetpedalen
voor precieze

controle
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Omvangrijke toebehoren

Alluminium spanklauwen voor vrachtwagen
bandenmontagemachines (TW X-00T/KSCH)
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Tech. Gegevens: TW X-80 T

Min-Max velgdiameters 14“ - 56“

Ø Max banddiameter 2500 mm

Max band breedte 1200 mm

Max band gewicht 2200 kg

Krachtstroom 400 V

Motor vermogen 2 x 3 kW

Gewicht (ca.) 1060 kg

14“- 56“

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht
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Alle Twin Busch bandenmontagemachines voldoen aan de nieuwste normen en testrichtlijnen en zijn voor professionele
bandenmontage gemaakt. Bovendien zijn alle bandenmonteermachines ontworpen voor een hoge laadcapaciteit en lange levensduur. 
De binnenste onderdelen/cilinders zijn bijvoorbeeld gemaakt van roestvrijstaal. Welk model voor u de ideale oplossing biedt, hangt af 
van de vereisten en de banden/velgen, welke gemonteerd en gedeomteerd moeten worden.

De volgende tabel (productvergeleiking) ondersteunt u bij uw aankoopbeslissing.

Wij zijn blij om u te helpen met een uitgebreid advies bij een Twin Busch vestiging in uw buurt.

Uw hulptabel > Demonteermachine

Technische gegevens
Vergelijking

TW X-610

(Basic-Line)
TW X-11 TW X-93 TW X-98 TW X-31 TW X-36

TW X-36 

WDK

Velg opspannen buitenzijde 10“ - 19“ 10“ - 21“ - 12“ - 26“ 12“ - 24“ 12“ - 24“ 12“ - 24“

Velg opspannen binnenuit 12“ - 22“ 12“ - 24“ - 14“ - 28“ 14“ - 26“ 14“ - 26“ 14“ - 26“

Ø Max wieldiameter 41“ (1040 mm) 41“ (1040 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm) 45“ (1143 mm)

Max velgbreedte 14“ (355 mm) 14“ (355 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm) 16“ (406 mm)

Kracht hieldrukker 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 2500 kg 3000 kg

Pneumatische druk 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar 8 - 10 bar

Krachtstroom 230 V 400 V / 230 V 400 V 400 V / 230 V 400 V 400 V 400 V

Motor vermogen 1,1 kW 0,75 / 1,1 kW 0,75 kW 0,75 / 1,1 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW

Geluidsniveau <75 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB

Gewicht 188 kg 211 kg 269 kg 276 kg 246 kg 320 kg 360 kg

WDK-certi� caat Geen Geen Geen Geen Geen Geen Ja

Geschikt voor motor� etsvelgen Ja Ja Geen Ja Ja Ja Ja

Optionele motorradadapter Ja Ja Geen Ja Ja Ja Ja

Aanbevolen voor run� atbanden Geen Geen Geen Ja Geen Ja Ja

Aanbevolen voor low-pro� le banden Geen Ja Ja Ja Geen Ja Ja

Aanbevolen voor brede banden van

meer dan 300 mm
Geen Geen Ja Geen Geen Ja Ja

Drukregelaar met onderhoudsunit Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Klemplaat pneumatisch / verstel- en stopbaar Ja Ja - Ja Ja Ja Ja
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Extra accessoires voor uw bandmontagemachine zijn te vinden op w w w. t w i n b u s c h . n l

Hieldruk ketting
(Artnr.: TW X-KETTE)

Lichte vrachtwagens en Transporter- 
  adapter (Artnr.: TW X-LLKW)

Snelwisselsysteem
(Artnr.: TW X-SWS)

Houdt de band op vier• 
 punten in de velgbasis

Voor een comfortabele montage• 

Voor het spannen van velgen   • 
 met een groot gat

Geschikt voor TW X-93• 

Voor het wisselen van• 
 montagekoppen

Geschikt voor: TW X-11, X-93,• 
 X-98, X-31 en X-36

Motor� ets-adapter en grote velg adapter
(Artnr.: TW X-MOTO)

Voor het spannen van• 
 motor� etsvelgen en het
 vergroten van het klembereik

Roll board / Rolplank  (voor alle bandenmontage-

machines) (Artnr.: TW X-ROLL)
Zeer eenvoudige montage• 

Hoog gebruiks gemak• 

Voor comfortabele en licht omrollen van banden• 

3, 4 en 5-gaats-adapter (Artnr.: TW X-93AD)
Adapter voor Franse velgen (3, 4 en 5-gaats)• 
Universeel instelbaar voor alle• 

 steek - diameters
Voor alle TW-balanceermachines• 

Band-hieldrukker
(Artnr.: TW X-WUL)

Onmisbaar bij stugge• 
 low pro� le moeilijk
 monteerbare banden

Standaard montageknop
(Artnr.: TW X-SMK)

(bij machine incl.)• 

Motor� ets-montagekop
(Artnr.: TW X-MMK)

Speciaal voor• 
 motor� etsvelgen

Hieldrukhouder | verstelbaar
(Artnr.: TW X-WUL-KL)

Voor UHP- en run� atbanden• 
Incl. verlenging van 20 mm• 
Schroefbaar• 

Kunststof beschermers 
(set) Artnr.: TW X-GL

Ter bescherming van  • 
 lichtmetalenvelgen
 (bij machine incl.)

Kunststof montagekop
(Artnr.: TW X-KMK)

Ter bescherming van  • 
 lichtmetalenvelgen

Originele TWIN BUSCH bandenmontage-
pasta (3 kg) (Artnr.: TW 1530MP)

Voor eenvoudige montage• 
Voor alle soorten banden• 
Beschermt, onderhoudt• 

 en verlicht het
 montagewerk aanzienlijk

Alluminium spanklauwen voor vrachtwagen
bandenmontagemachines (TW X-00T/KSCH)

Voor beschadigings vrije montage van alluminium  • 
 velgen voor vrachtwagens (1 set = 4 stuks)

Kunststof bescherming
voor klembekken
(Artnr.: TW X-KSCH/1)

Voor het mooi klemmen  • 
 van lichtmetalenvelgen
 (bij machines incl.)

Product-
video!

Monteur handschoenen
(Artnr.: TW X-HAN)

Robuuste uitvoering• 
Hoog draagcomfort• 
Voor comfortabel en veilig werken• 

Luchtbooster
(Artnr.: TW X-BOOST)

Met grote 20 liter tank• 
2 m langere vulslang• 
Afsluitings- en• 

 veiligheidsventiel
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Opbouw-
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video!
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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

    Product omschrijving
Banden balanceermachine (semi-automaat)
Het ideale instapmodel met een top prijs
prestatie verhouding.
Hoog bedieningscomfort en innovatief ontwerp.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
TOP-Design• 
Eenvoudige bediening• 
Massieve solide constructie | Digitaal display• 
Automatische meeting met wiel-positie stop• 
Statisch en dynamisch balanceer programma’s• 
Alle balanceerprogramma aanwezig, Normaal• 

 dynamisch / statisch / Alu1, Alu2, Alu3 / Motor� ets
Geintergreerd Automatisch Kalibratie en• 

 diagnose programma
Optioneel:•  Motor� ets adapter, Gaten� ens

 voor franse velgen of blinde velgen

    Leveringen inclusief
Balanceermachine compleet TW F-150• 
Centeer conen (4 items)• 
Velgmeter, Gewichttang• 
Snelspanmoer met aandruktrommel• 
Kalibratie gewicht• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
CE-certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 

Wiel balancer
(Basic-Line) Artnr.: TW F-150

(1) Houder aan de zijkant voor centreerkonussen en kaliber   (2) Geïntegreerde afstandmeting   (3) Snelspanmoer Ø = 36 mm

(4) De nieuwe, schuine opsstelling zorgt voor maximaal gebruikersgemak en optimale ergonomie, incl. 11 opbergvakken   (5) Digitaal display

Omvangrijke toebehoren

Zie aub ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 52)
voor de aanschaf van uw balanceermachine(s)!

Tech. Gegevens: TW F-150

Wiel diameter bereik 10“ - 24“

Wiel breedte bereik 1,5“ - 20“

Maximum wielgewicht 65 kg

Velg middengat afmeting
36-

135 mm

Balanceer nauwkeurigheid +/- 1 g

Balanceertijd 4-7 sec.

Motor vermogen 230 V~

Geluidsniveau  < 70 dB

Gewicht (ca.) 92 kg

10“-24“

230 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht
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Wiel balancer

Artnr.: TW F-00
    Product omschrijving
Banden balanceermachine (semi-automaat met 
handmatig invoer van de waarden) Het ideale 
instapmodel met een top prijs prestatie verhouding. 
Hoog gebruikersgemak en innovatief design
kenmerken ons populaire model.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
TOP-Design | Eenvoudige bediening• 
Massieve solide constructie | Digitaal display• 
Automatische meting met wiel-positie stop• 
Statisch en dynamisch balanceer programma’s• 
Alle balanceerprogramma aanwezig, normaal• 

 dynamisch / statisch / Alu1, Alu2, Alu3 / motor� ets
Geintergreerd automatisch kalibratie en• 

 diagnose programma
Optioneel: • motor� ets adapter, adapter

 voor franse velgen of blinde velgen
 zonder middengat

    Leveringen inclusief 
Balanceermachine compleet TW F-00• 
Centeer conen (4 items)• 
Velgmeter, gewichttang• 
Snelspanmoer met aandruktrommel• 
Kalibratie gewicht | CE-certi� caat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies• 
Online montage video | Online product video• 

(1) Opberghaken voor centreerconussen en banden breedte schuifmaat   (2) Geïntegreerde meet liniaal   (3) Snelspanmoer Ø = 40 mm

(4) 15 handige opbergvakken   (5) Digitaal display (de nieuwe, schuine opsstelling zorgt voor maximaal gebruikersgemak en optimale ergonomie)

Omvangrijke toebehoren

Extra lange 
uitvoering!

Zie a.u.b ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 52) 
voor de aanschaf van uw balanceermachine(s)!

10“-24“

230 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht

Tech. gegevens: TW F-00

Wiel diameter bereik 1,5“ - 20“

Wiel breedte bereik 10“ - 24“

Maximum wielgewicht 65 kg

Velg middengat afmeting
40-135 

mm

Balanceer nauwkeurigheid +/- 1 g

Balanceertijd 4-7 sec.

Motor vermogen 230 V~

Geluidsniveau  < 70 dB

Gewicht (ca.) 122 kg
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Wiel balancer
Artnr.: TW F-23
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    Product omschrijving
Banden balanceermachine (half-automaat met 2 auto-
matische inlees meetwaarde Inches en ET waarde) Het
ideale instapmodel met een top prijs prestatie verhouding. 
Uitgerust met elektr. meetarm voor velgenafstand en
velgendiameter en autom. detectie van balancerings-
programma’s (normaal en Alu-S). Groot digitaal 7,5 inch display.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
TOP-Design met robuuste techniek• 
Digitale display 7,5 inch | Voetrem• 
Automatische meting met wiel-positie stop• 
Statisch en dynamisch balanceer programma’s• 
Alle balanceerprogramma aanwezig, normaal• 

 dynamisch / statisch / Alu1, Alu2, Alu3 / motor� ets
Geintergreerd automatisch kalibratie en• 

 diagnose programma
Optioneel: • motor� ets adapter, adapter voor franse   

 velgen of blinde velgen zonder middengat

    Leveringen inclusief
Balanceermachine compleet TW F-23• 
Centeer conen (4 items), velgmeter, gewichtentang• 
Snelspanmoer met aandruktrommel• 
100 gram Kalibratie gewicht | CE-certi� caat• 
Gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies• 
Online montage video | Online product video• 

(1) 15 handige opbergvakken   (2) Nauwkeurige positiebepaling van alle gewichten middels een elektronische meet arm   (3) Geïntegreerde afstandmeting
(4) Snelspanmoer Ø = 40 mm   (5) Digitaal display (de nieuwe, schuine opsstelling zorgt voor maximaal gebruikersgemak en optimale ergonomie)

Omvangrijke toebehoren

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Extra lange 
uitvoering!

Zie a.u.b ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 52) 
voor de aanschaf van uw balanceermachine(s)!

Nieuw: Voetrem

10“-24“

230 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht

Tech. gegevens: TW F-23

Wiel diameter bereik 1,5“ - 20“

Wiel breedte bereik 10“ - 24“

Maximum wielgewicht 65 kg

Velg middengat afmeting
40-

135 mm

Balanceer nauwkeurigheid +/- 1 g

Balanceertijd 4-7 sec.

Motor vermogen 230 V~

Geluidsniveau  < 70 dB

Gewicht (ca.) 123 kg
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Wiel balancer

Artnr.: TW F-95

Nieuw:
Voetrem

    Product omschrijving
Automatische balanceermachines. Voor professioneel werken. Uitgerust 
met TFT-kleurenbeeldscherm en 2 elektr. meetarmen voor velgenafstand, 
velgenbreedte, velgdiamter en autom. detectie van balanceringsprogramma’s 
(normaal en Alu-S). Nieuw: De TW-F 95 heeft een laserpositie systeem voor 
nauwkeurige aanbrenging van plakgewichten op de 6 uur positie (12 uur 
positie ook mogelijk zonder laser). Bovendien zorgt een LED licht voor betere 
zichtbaarheid. De TW-F 95 heeft een 40 mm as en een verlengde
wielbevestiging voor een betere balancering van brede banden, bijv. Porsche, 
SUV, etc. Verder heeft het een voetrem voor het bevestigen van de as tijdens 
het uitbalanceren. Help-functies worden weergegeven op de monitor.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
NIEUW: laserpositie systeem | LED licht voor betere zichtbaarheid• 
Splitprogramma voor exacte plaatsing van gewichten achter de spaken• 
Meetarm voor het autom. bepalen van de randbreedte• 
Voetrem voor het � xeren van de as tijdens het uitbalanceren of• 

 wielklemmen | Statisch en dynamisch balanceer programma’s
Elektronische meetarm (data) | Grote TFT-kleurenmontitor• 
Schachtdiameter 40 mm voor een nauwkeurige uitbalancering • 
Wielopname 255 mm voor betere balancering van brede banden• 
Automatische meeting met wiel-positie stop | Alle balanceerprogramma   • 

 aanwezig, normaal / dynamisch / statisch / Alu1, Alu2, Alu3 / motor� ets
Geintergreerd automatisch kalibratie en diagnose programma• 
Menutalen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Nederlands,• 

 Italiaans, Pools, Zweeds en Hongaars
Optioneel:•  motor� ets adapter, gaten� ens voor franse velgen of blinde velgen

    Leveringen inclusief 
Balanceermachine compleet TW F-95, Centeer conen (4 items),• 
Velgmeter, gewichttang, Snelspanmoer met aandruktrommel• 
Kalibratie gewicht, Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies• 
CE-certi� caat | • Online montage video | Online product video

(1) Nauwkeurige positiebepaling van alle gewichten middels een elektronische meet arm   (2) Laser positioneringssysteem   (3) Meetarm voor het autom. bepalen

van de randbreedte   (4) Snelspanmoer Ø = 40 mm   (5) LED-Licht   (6) Grote en heldere TFT-kleurenmonitor   (7) Gemakkelijke en snelle ingave op toetsenbord

Omvangrijke toebehoren

Extra lange 
uitvoering!

Zie a.u.b ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 52) 
voor de aanschaf van uw balanceermachine(s)!

10“-24“

230 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht

Tech. gegevens: TW F-95

Wiel diameter bereik 1,5“ - 20“

Wiel breedte bereik 10“ - 24“

Maximum wielgewicht 65 kg

Velg middengat afmeting
40-

135 mm

Balanceer nauwkeurigheid +/- 1 g

Balanceertijd 4-7 sec.

Motor vermogen 230 V~

Geluidsniveau  < 70 dB

Gewicht (ca.) 130 kg
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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
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Wiel balancer
Artnr.: TW F-97
    Product omschrijving
Voor professioneel gebruik met automatisch pneumatische velg opspanner,
automatische wiel positionering (ARP-systeem) en meetarm met sonar ultrasoon sensor. 
Uitgerust met een LCD-kleurenscherm , de meetarm en sonar ultrasoon sensor zorgen 
voor het nauwkeurig inlezen van de velgafstand, velgbreedte en velgdiameter en tevens 
voor de automatische detectie van de balanceerprogramma‘s (bijv. Normaal en Alu-S). 
Men kan snel en comfortabel werken dankzij pneumatische velgspanner.
De TW F-97 heeft een laserpositiesysteem (kruis- lijn ) voor het nauwkeurig
aanbrengen van kleefgewichten op 6 of 12 uur positie. En 360graden LED-licht rond 
de opspanas voor beter zicht binnen in de velg. Voorzien van een 40 mm as met een 
verlengde wielmontage voor een betere balancering van brede banden bijv. Porsche, 
SUV, enz. De machien is uitgerust met een automatische wielpositionering ( machine 
draait automatisch naar juiste plak positie voor de binnen en buiten waarde). De machine 
beschikt ook over een elektr. parkeer rem voor het � xeren van de opspan as tijdens de 
velg opspanning en tijdens het plakken van het balanceerlood.

    Eigenschappen
T• op kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat
Geproduceerd naar ISO 9001 normering | LED-licht voor beter zicht• 
Laserpositiesysteem (kruis-lijn) op 6 uur en 12 uur positie | Grote LCD-kleurenmonitor• 
Velgen split-programma voor exacte plaatsing van de gewichten achter de velgspaken• 
Sonar ultrasone sensor voor autom. randbreedte bepalen• 
Elektronische parkeerrem voor het � xeren van de as tijdens wielmontage of balancering• 
Elektronische in meet arm (data) | Statische en dynamische balancering• 
Automatische wielpositionering (beweegt automatisch naar binnen- en buitenpositie)• 
Wiellager 275 mm voor betere afweging van brede banden• 
Meetproces autom. met wielrem en wielpositionering• 
Verschillende programma‘s selecteerbaar: Normaal / Statisch / Alu1, Alu2, Alu3 /• 

 Motor� ets enz. | Geïntegreerde kalibratie en. Self-diagnose programma
Menutalen: Duits, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Nederlands, Italiaans,• 

 Pools, Zweeds en Hongaars
Optioneel: motor� etsadapter, adapter voor voertuigen zonder middengat• 

    Leveringen inclusief
Balanceermachine compleet TW F-97• 
Centeer conen (4 items), Snelspan Cilinder met aandruktrommel• 
Kalibratie gewicht, Gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies, • CE-certi� caat

(1) Opbergvakken   (2) Sonar ultrasone sensor voor autom. randbreedte bepalen   (3) Onderhoudseenheid   (4) LED-licht voor beter zicht   
(5) Grote LCD-kleurenmonitor   (6) Laserpositiesysteem (kruis-lijn) op 6 uur en 12 uur positie   (7) Nauwkeurige positiebepaling van alle gewichten middels een

elektronische meet arm   (8) Wiellager 275 mm voor betere afweging van brede banden   (9) Snelspan Cilinder Ø = 40 mm

Omvangrijke toebehoren

Zie a.u.b ook onze technische hulp - keuze tabel
(op pagina 52) voor de aanschaf van uw balanceermachine(s)!

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht

10“-24“

230 V

Pneum.

Tech. gegevens: TW F-97

Wiel diameter bereik 1,5“ - 20“

Wiel breedte bereik 10“ - 24“

Maximum wielgewicht 65 kg

Velg middengat afmeting
40-135 

mm

Balanceer nauwkeurigheid +/- 1 g

Balanceertijd 4-7 sec.

Motor vermogen 230 V~

Geluidsniveau  < 70 dB

Gewicht (ca.) 195 kg

Pneumatische druk 6-10 bar
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    Product omschrijving
Wielbalanceerder met bandenlift voor vrachtwagen
truck banden  snel, eenvoudig en heel nauwkeurig!
Uitgevoerd met pneumatische lift voor eenvoudige
montage van zware wielen. Met voet-rempedaal voor
exacte wiel posititie aanbrengen wiellood. Het is ook
mogelijk om auto- en bedrijfswagen banden
te balanceren.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Grote LED dubbele display• 
Automatische meeting met wiel-positie stop• 
Alle balanceerprogramma’s; dynamisch /• 

 statisch en alu programmas
Geintergreerd automatisch kalibratie en• 

 diagnose programma
Eenvoudig en snelle invoer op transparant keyboard• 
Speciale opspanset voor truckwielen• 
Extra cone afstandring en disc• 

    Leveringen inclusief 
Complete truck balanceermachine• 
Centreer conen (4 items)• 
Velgmeter en gewichttang• 
Snelspanmoer en aandruktrommel• 
Kalibratie gewicht• 
Gebruiksaanwijzing en onderhoudsinstructies• 
CE-certi� caat• 
Online product video• 

(1) 13 handige opbergvakken   (2) Aan-/ en uitschakelaar   (3) Voetrem   (4) Handige joystickbesturing

(5) Eenvoudige en snelle ingave op toetsenbord een een digitaal, schuin display voor optimale leesbaarheid

Omvangrijke toebehoren

Truck Wiel balancer
Artnr.: TW F-50 T

Zie a.u.b ook onze technische hulp - keuze tabel (op pagina 52) 
voor de aanschaf van uw balanceermachine(s)!

13“-24“

400 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht

Tech. gegevens: TW F-50 T

Wiel diameter bereik 1,5“ - 20“

Wiel breedte bereik 13“ - 24“

Maximum wielgewicht 165 kg

Balanceertijd 8 sec.

Motor vermogen 400 V

Geluidsniveau  < 70 dB

Gewicht (ca.) 293 kg
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TW F-100 + TW X-610

Ook beschikbaar als SET!

Alleen geschikt voor

montage aan onze

bandenmontagemachine

TW X-610.

Opbouw-
video!

Product-
video!

(1) Digitaal display  (2) Wielondersteuning 36 mm  (3) Handrem voor het bevestigen van de as tijdens wielmontage, balanceren en remmen
(4) Opberghaken voor centreerconussen en banden breedte schuifmaat  (5) Opbergvakken  (6) Snelspanmoer Ø = 36 mm

(7) De ideale aanvulling op een TW X-610 

Omvangrijke toebehoren

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Wiel balancer
Handbediend | Artnr.: TW F-100

    Product omschrijving
De TW F-100 is een ideaal toevoeging bij onze banden-
montagemachine TW X-610 met een bandenbalanceerder 
(handbediend) met een uitstekende prijs-kwaliteits-
verhouding. Ideaal voor hobbyisten met beperkte
ruimte. Voorzien bvan handrem voor het bevestigen
van de as tijdens wielmontage, balanceren en remmen.
Voeding: 220 V- en 12 V-aansluiting. Hoog gebruiksgemak 
en innovatief ruimtebesparend ontwerp.
Alleen geschikt voor montage aan onze
bandenmontagemachine TW X-610.

    Eigenschappen
Top kwaliteit hefbrug voorzien van CE-certi� caat• 
Geproduceerd naar ISO 9001 normering• 
Balanceringsproces automatisch, handmatig remmen• 
Handrem voor het bevestigen van de as tijdens• 

 wielmontage, balanceren en remmen
Eenvoudig in gebruik | Robuuste techniek • 
Digitaal display | Statische en dynamische balancering• 
VVerschillende programma‘s selecteerbaar Normaal / Statisch /  • 

 Alu1, Alu2, Alu3, Alu-S / Motor� ets enz.
Geïntegreerde kalibratie en  zelf-diagnose programma• 
Optioneel: • motor� etsadapter, adapter voor voertuigen

 zonder middengat

    Leveringen inclusief
Balanceermachine compleet TW F-100• 
Centeer conen (4 items), Velgmeter, Gewichttang• 
Snelspanmoer met aandruktrommel, Kalibratie gewicht• 
Gebruiksaanwijzing en onderhouds instructies, CE-certi� caat• 
Online montage video | Online product video• 
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Zie a.u.b ook onze technische hulp - keuze tabel
(op pagina 52) voor de aanschaf van uw balanceermachine(s)!

10“-24“

230 V

Details

Afmetingen | Technische gegevens | Toebehooroverzicht

Tech. gegevens: TW F-100

Wiel diameter bereik 1,5“ - 20“

Wiel breedte bereik 10“ - 24“

Maximum wielgewicht 65 kg

Balanceertijd 8 sec.

Motor vermogen
12 V en 
230 V

Geluidsniveau  < 70 dB

Gewicht (ca.) 69 kg



52
Online shop: www.twinbusch.nl  (E-mail: info@twinbusch.nl)

Twin Busch Netherland B.V. | Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal | Tel.: +31 (0) 548 61 44 11 

Pagina
45

Pagina
51

Pagina
46-49

Pagina
50

To
e

b
e

h
o

re
n

Technische gegevens
overzicht TW F-100 TW F-150

(Basic-Line)
TW F-00 TW F-23 TW F-95 TW F-97 TW F-50-T

Wiel diameter bereik 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“

Wiel breedte bereik 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 13“ - 24“

Maximum wielgewicht 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 165 kg

Velg middengat afmeting 36 - 105 mm 36 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 280 mm

As-diameter 36 mm 36 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Lengte aandrijfsas 205 mm 225 mm 255 mm 255 mm 255 mm 275 mm 300 mm

Balanceer nauwkeurigheid +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g

Balanceertijd 8 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 8 sek.

Motor vermogen 12 V und 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V

Geluidsniveau <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB

Gewicht (ca.) 69 kg 92 kg 122 kg 123 kg 130 kg 130 kg 293 kg

Rem Handrem Geen Geen Voet-parkeerrem Voet-parkeerrem automatisch Voet-parkeerrem

Laser positioneringssysteem Geen Geen Geen Geen Ja Ja Geen

Velgen  inklemming Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig
Autom.

pneumatisch
Handmatig

Automatische wielpositionering Geen Geen Geen Geen Geen Ja (ARP-systeem) Geen

LED-Licht Geen Geen Geen Geen Ja Ja Geen

Geschikt voor personenauto‘s Ja Ja Ja Ja           Ja Ja Ja

Geschikt voor lichte vrachtwagens Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Geschikt voor vrachtwagens Geen Geen Geen Geen Geen Geen Ja

Programma voor motor� etsvelgen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geen

Motor� etsadapter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geen

Adapter voor velgen zonder gat in het midden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geen

Zelf-kalibreringsprogramma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Meetinvoer Handmatig Handmatig Handmatig
met een
meetarm

met twee
meetarmen

Meetarm sonar 
ultrasone sensor

Handmatig

Alle Twin Busch wielbalanceerders voldoen aan de nieuwste normen en richtlijnen en zijn ontworpen voor professionele bandenbalancering. 
Alle wielbalanceerders ontworpen voor intensief gebruik en een lange levensduur. 
De � jne meet elektronica zorgt voor snel en nauwkeurig werken.

De TW F-150 is ons instapmodel en is ideaal voor de hobbyist of startende of kleiner garage voor universeel gebruik.
De balansnauwkeurigheid is net zoals bij al onze andere wielbalanceerders 1gram (� jn afstelling). Verder heeft  de TW F-150 net als al
onze wielbalanceringsmachine een statisch en dynamisch balansprogramma voor auto‘s en motor� etsen. Bovendien hebben de TW F-150 
en de TW F-00 een handmatig inmeet programma, dat een hoge balansnauwkeurigheid garandeert. De TW F-150 dezelfde software als zijn 
grotere broer de TW F-00.

De TW F-100 is ons instapmodel (hand bediend) en is ideaal voor zeer beperkte ruimte. Het heeft een handrem voor het bevestigen van de 
montage as, tijdens het monteren van het wiel, het balancereren en afremmen. De balansnauwkeurigheid bij al onze wielbalancers is 1gram 
(� ne afstelling). De TW F-100 heeft ook net als de onze andere wielbalanceerders, een statisch en dynamisch balanceringsprogramma
voor auto‘s en motor� etsen.

In ons assortiment vind u 6 balanceer machines voor auto‘s en bedrijfswagen banden, de TW F-50T is de balanceermachine voor vrachtwagens.
De verschillen van onze wielbalanceer modellen vindt u hieronder.

De TW F-50 T is onze wielbalanceringsmachine voor vrachtwagen- en lichte vrachtwagenwielen, daarnaast is ook het balanceren
van autowielen mogelijk. Deze heeft een wiellift, voetrem en een hoog wielgewicht van max. 165 kg.

Net als onze TW F-23, TW F-95 en TW F-97 heeft onze TW F-00 een grotere body kast dan onze TW F-150. De TW F-00 heeft ook een lange 
balanceer as van 255 mm, wat nodig is voor brede  banden. De asdiameter van de TW F-00, TW F-23, TW F-95 en TW F-97 is 40 mm, voor de 
TW F-150 is de asdiameter 36 mm. Bovendien hebben de hoofdlagers van de TW F-00, TW F-23, TW F-95 en TW F-97 een grotere diameter. 
De TW F-23, TW F-95 en TW F-97 herkennen tijdens het inmeten van de velg, automatische het balanceer programma bijv. Alu S of Alu 1, 
waardoor snel werken en een hoge doorvoer mogelijk wordt. Verder hebben de TW F-23 en TW F-95 een voetrem voor het bevestigen van de 
montage as, tijdens het monteren van het wiel en bij het plakken van het  balanceerlood. De TW F-97 heeft e een elektrische parkeerrem. 
De TW F-95 is een zeer uitgebreide machine voor professioneel gebruik met automatisch pneumatische velg opspanner, automatische wiel
positionering (ARP-systeem) en meetarm met sonar ultrasoon sensor voor velgafstand, velgbreedte en velgdiameter. Een 360graden LED-licht 
rond de opspanas voor beter zicht binnen in de velg. Tevens automatische detectie van de  balanceerprogramma‘s  (bijv. Normaal en Alu-S). 
Bovendien hebben de TW F-95 en TW F-97 een laserpositiesysteem (lijn) voor het nauwkeurig aanbrengen van balanceerlood op 6 uur of 12 uur 
positie (met de TW F-95 is het  ook mogelijk om op 12 uur positie te plakken zonder laser). 
Voorzien van een lange  40 mm as voor balancering van brede banden bijv. Porsche, SUV, enz. De machine is uitgerust met een automatische  
wiel positionering (ARP-syst.) ( machine draait automatisch naar juiste plak positie voor de binnen en buiten waarde) . De machine beschikt ook 
over een elektrische parkeer rem bij het monterenren van de opspan as, tijdens de velg opspanning en tijdens het plakken van het balanceerlood. 
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Uw hulptabel > Wiel balancer

Extra accessoires voor uw wielbalancer zijn te vinden op w w w. t w i n b u s c h . n l

4-gaats-adapter
(Artnr.: TW F-AD4L)

Vaste steekcirkel -• 
 diameter
 (bijv. voor Peugeot)

Steekcirkel 4 x 108• 
Met centreernaaf• 

Motor� ets adapter (TW F-MOTO)
Voor statisch en dynamisch• 

 uitbalanceren van
 motor� ets-wielen

Incl. drager, maatuitbreiding,• 
 konussen, afstandshouders etc.

Universele � ens adapter
(Artnr.: TW F-AD)

Voor voertuigwielen zonder gat in  • 
 het midden

Voor alle 3-, 4- en 5-gaats-velgen• 
Steekcircel - diameter zijn traploos  • 

 en centraal in te stellen
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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Voertuig diagnoseapparaat
Artnr.: TW DT-10

    Product omschrijving
De mobiele voertuigdiagnosetester TW DT-10 met menunavigatie in het
Duits, Engels, Spaans, Frans en andere talen.
De TW DT-10 ondersteunt functies en protocollen van OBD II-diagnostiek.
Dus sensor-, elektrische -, actuator-, componenten- en systeemdiagnostiek 
worden ondersteunt. (De functies zijn afhankelijk van het voertuigmodel).
Een onderhoudsmenu met snelle toegang tot verschillende
onderhoudsopties zoals bijv. CVT, DPF, EPB, SAS, TPMS, TPS, OilReset, 
Odometer en nog veel meer. 
Het gebruiksvriendelijke kleuren-touchscreen zorg voor een intuïtieve
bediening. Met het diagnostisch kader stuurt u de gegevens rechtstreeks
via Bluetooth naar de hoofdeenheid, daarom heeft u alle bewegingsvrijheid.  
Met de printfunctie via USB of W-LAN kunt u de gegevens direct printen
(bijv. als bewijs voor uw klanten), of verder worden verwerkt via de
bestaande interface (printer niet meegeleverd). Een krachtige lithiumbatterij 
zorgt voor mobiel gebruik en � exibele bediening. Eenvoudige updates via de 
online update-tool vanaf de aankoopdatum 3 jaar inbegrepen. Verhoog de 
ef� ciëntie van uw garage met het TWIN BUSCH DT-10 diagnoseapparaat.

1A vakmanschap• 
Menunavigatie in het Duits, Engels, Spaans, Frans en andere   • 

 talen (foutcodes in het Duits en Engels)
Stof- en waterdicht (IP67), schokabsorberende behuizing• 
Verstelbare riem voor veilige bevestiging van de diagnose-tester• 
Diagnose systeem voor auto‘s en bestelwagensklasse• 

 (lichte vrachtwagens)
Lezen / wissen foutcodes• 
Snelle toegang tot onderhoudsopties zoals bijv. OilReset, DPF,   • 

 TPMS, EPB, SAS en nog veel meer
Transportmodus AAN/UIT schakelen (bijv. bij BMW)• 
Bediening via pen / touch screen• 
Codering, actuator testen, parametrering• 
Maak en beheer favorieten (fabrikant en directe opties,• 

 bijv. OilReset)
Gemeten waarde met gra� sche weergave en live gegevens-• 

 registratie voor latere evaluatie (realtime gegevens op de schijf)

Automatische detectie van benzine / diesel voertuigen• 
Automatisch VIN• 
Lees de kilometerstand• 
Automatische VCI verbinding met de diagnose tester• 
Permanente status display van de voertuigcombinatie• 
Voertuig complete scan• 
Volautomatische en intelligente wizards• 
Filteren van functies en meetwaarden in real-time• 
TOP gede� nieerde functies zonder selectie controle-apparaat• 
Updates via een online update-tool 3 jaar inbegrepen• 
Verlenging met nog 3 jaar mogelijk• 
Geen verplichting om de update te kopen, het apparaat schakelt niet uit• 
Intuïtieve totaal bediening• 
HDMI-uitgang voor aansluiten aan een monitor, bijv. voor trainingen• 
2 USB poorten voor aansluiten van een printer of muis• 
Breed assortiment accessoires• 

(1) Voor de meeste autofabrikanten, zoals bijv. Audi, Mercedes-Benz, BMW, Citroen, Ford, Fiat, Jaguar, Land Rover, Mini, Opel, Peugeot, Renault, 
Alfa-Romeo, Seat, Skoda, MB Transporter, Volvo, VW, Bentley, Porsche, Saab, Honda, Hyundai, In� niti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, 

Nissan, Ssanhyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Chrysler, GM en meer   (2) Bluetooth-diagnose-box (voor optimale bewegingsvrijheid)
(3) Inclusief handige koffer en verpakking    (4) Veel verschillende aansluitingen, bijv. HDMI & USB    (5) Aan- en uitschakelaar

Omvangrijke toebehoren

    Eigenschappen

    Leveringen inclusief
Voertuig diagnoseapparaat• 
OBD II stekker• 
Adapter voor alle• 

 populaire auto‘s
Gebruiksaanwijzing• 

Tech. gegevens: TW DT-10

Besturingssysteem Windows 10

CPU
Intel BYT-CR Z3735F 1.33

GHZ QUAD core CPU

Voeding
USB 2.0 stekker Micro-B /
 AC 100-240 V 50/60 Hz

Monitor
8” TFT Display
1280x800-Pixel

Accu Lithium-Accu (5700 mAh)
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Onze TWIN BUSCH-testbanken zijn in een 
SET AANBIEDING al uitgerust met een ASA 
livestream interface!
(Voor gegevensoverdacht binnen de HU).

    Product omschrijving | Vitrinekast PC
Het systeem bezit een robuuste industriële PC die
bestand is tegen nog hogere belastingen. Menunavigatie
is in veel verschillende talen. Verder beschikt het systeem
over een zelfdiagnosefunctie voor de correcte functie bij
iedere keer dat u het inschakelt. Optioneel kunt u een
printer aansluiten.

De TWIN BUSCH-testlijn bestaat uit een sporings tester, vering tester en een rollen-remmentestbank.
De gebruiker wordt door de computer automatisch stap voor stap door de individuele tests geleid.
De sporing tester wordt gebruikt voor een snelle controle van sporing waarden van de voor- en achteras, maar dit is
geen veruanging voor nauwkeurige wieluitlijning. IIndien u afwijkingen wilt weten moet een nauwkeurige wieluitlijning
worden uitgevoerd.
De meeteenheid is m / km (meter pere kilometer) en de gemeten waarden worden digitaal weergegeven.
De vering tester controleert de werking van de schokdempers op het voertuig, worden uitgevoerd volgens het EUSAMA
principe en de wielbelastingen worden individueel bepaald. De gemeten waarden worden zowel digitale als analoge
weergegeven. Later kunt u in de resultaten ook de meetwaardenkromme zien.
De rollen-remmentestbank wordt gebruikt om te controleren of dev remmen van het voertuig voldoende functioneren.
De waarden worden zowel digitale als analoge weergegeven.
De computergestuurde testbank heeft ook een testprogramma op alle 4 de wielen. De testnak met digitale weergave heeft 
een automatische vierwiel aandrijvingsdetectie (behalve voor voertuigen met vierwielaandrijving en vergrendeling op de 
vooras en / of tussen de voor-en achteras, dit deldt voor beide typen testbanken. De testbank voldoet aan de huidige
richtlijn voor remmentestbanken 2011-04-12, gepubliceerd in het verkehes-blatt (VkBl. Nr. 9 van 14/05/2011, S.354).
Als er een inspectie (hoofdoinspectie naar § 29 StVZO) moet worden uitgevoerd bij het motorvoertuig moet alle neuwe
remtestteers die in de markt komen aan deze richtlijn voldoen (vanaf 01/10/2011). Bestaande rementestbank mogen
slechts 31-12-2019 worden gebruikt.
De TWIN BUSCH testbanken voldoen in alle opzichten aan de huidige richtlijn, dit is inclusief bijzondere speci� caties, bijv.
de test moet een minimale walsdiameter hebben de rollen moeten een bepaalde wrijvingcoëf� ciënten hebben, de
testsnelheid is verplicht en moet worden uitgerust met ASA-lvestream (de ASA-livestreaminterface kan worden gebruikt 
vanaf 01-07-2015, deze wordt gebruikt door de TÜV (Duitse Apk) keurmeesters.
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SET > Complete test straat met remmen, vering en

sporing tester | Artnr.: TW B-PS304WD

Hoofdschakelaar

Printerlade voor
optionele printer

Robuuste industriële computer

Zijdelings
toegankelijke ASA 
livestream interfase

Schakelaar voor 
vermogens-
elektronica

Indicatielampje

Nood toestand

Gegalvaniseerde 
spoortester

Geschikt voor
personenauto’s
en bestelwagens Gegalvaniseerde

vering tester

Inclusief rolafdekking

Gegalvaniseerde 
rollen remtester

Met kunststof granulaat 
beklede rollen voor
een optimale
wrijvingscoëf� ciënt

2 x 3 kW
aandrijfvermogen

2 x 1,5 kW aandrijfvermogen
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Teststappen

3 ton asbelasting / Transit gewicht• 
Robuuste constructie• 
Verzinkt (Voor optimale• 

 corrossiebescherming)
Test volgens het EUSAMA principe• 
Gemeten waarden worden digitaal  • 

 en analoog weergegeven

De gegalvaniseerde vering tester biedt
optimale corrossiebescherming. 

3 ton asbelasting / Transit gewicht• 
Snelheidssensoren• 
Robuuste constructie | Verzinkt• 
Modern rekstroken• 
Volgens de laatste eisen van de• 

 Bremsenprüfstand Richtlijnen
Ook geschikt voor 4-wheel drive• 

 (behalve voertuigen met
 blokkering - barrières)

Uiteraard worden gekalibreerd• 

De gegalvaniseerde rollen remtestbank
biedt optimale corrossiebescherming.
De duurzame rollen zijn met kunststof
granulaat bekleed en hebben een grote
diameter (200 mm). Een optimale
wrijvingscoëf� ciënt wordt gegenereerd
daardoor worden de banden gespaard.

3 ton asbelasting / draagvermogen • 
Robuuste constructie• 
Verzinkt (Voor optimale corrossiebescherming)• 
Maateenheid is m/km (meter per kilometer)• 
Gemeten waarden worden digitaal• 

 weergegeven

Gegalvaniseerde spoor tester biedt 
optimale corrossiebescherming.

Alle metingen kunnen 
opgeslagen en later weer 
opgehaald worden!

Test straat  >
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SET > Test straat > Voortzetting (Artnr.: TW B-PS304WD)

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

(01) Keuzescherm
(02) Startscherm met gegevensinvoer
(03) Spoortester vooras
(04) Wiellading vooras
(05) Schokdemper test vooras | links en rechts

(06) Remtest vooras | Rempedaal
(07) Spoortester achteras
(08) Wielbelastingmeting achteras
(09) Schokdempertest achteras | links en rechts
(10) Remtest achteras | Rempedaal

(11) Remtest achteras | Handrem
(12) Protocol remtest
(13) Protocol schokdemptest
(14) Protocol spoortest

Rollen remtestbank (TW B-RS304WD)

Asbelasting 3 ton

Aandrijfvermogen 2 x 3 kW

Stroomvoorziening 400 V

Test snelheid 5 km/h

Meetbereik 0 - 6 kN

Meten 800 - 2200 mm

Roll diameter 200 mm

Rollengte 700 mm

Wrijvingscoëf� ciënt 0,8

Afmeting 2400 x 680 x 290 mm

Gewicht 530 kg

Spoor tester (TW B-ST30)

Asbelasting 3 ton

Test snelheid +/- 0,1 mm

Meetnauwkeurigheid up +/- 15 mm

Plate lengtes 300 mm / 500 mm

Afmeting 800 x 460 x 60 mm

Gewicht 80 kg

Vering tester (TW B-FT30)

Asbelasting 3 ton

Aandrijfvermogen 2 x 3 kW

Stroomvoorziening 400 V

Test frequentie 23 Hz

Amplitude 6 mm

Axle gewicht metingen Na Eusama Principe

Afmeting 2400 x 520 x 290 mm

Gewicht 320 kg
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    Product omschrijving | Rollen remtester
De gegalvaniseerde rollen remtestbank biedt optimale corrossiebescherming. De duurzame rollen zijn met kunststof granulaat bekleed en hebben 
een grote diameter (200 mm). Een optimale wrijvingscoëf� ciënt wordt gegenereerd daardoor worden de banden gespaard.

    Eigenschappen
Robuuste constructie | Verzinkt | Snelheidssensoren | Modern rekstroken | Volgens de laatste eisen van de remmentestbank
richtlijnen | Ook geschikt voor 4-wheel drive (behalve voertuigen met blokkering - barrières) | Uiteraard worden gekalibreerd

    Product omschrijving | Vitrinekast digitale display
De vitrinekast digitale display heeft twee 4-cijferige 7-segment displays voor

de gemeten waarden in daN en een 4-cijferig 7-segment display voor het verschil

in %. Hij heeft ook een zelfdiagnose-functie. 

    Eigenschappen
ASA livestream• 

Twee 4-cijferig 7-segment display voor gemeten waarden in daN• 

Twee 4-cijferig 7-segment display voor het verschil in %• 

Zelf-diagnose voor juist functioneren bij elk gebruik• 

Volgens de laatste eisen van de remmentestbank richtlijnen• 

(1) Met kunststof granulaat beklede  
 rollen voor een optimale
 wrijvingscoëfficiënt

(2) 2 x 3 kW aandrijfvermogen

(3) Gegalvaniseerde constructie   
 (inclusief rolafdekking)

(4) Vergrendelbaar bedieningspaneel

(5) NOOD stopfunctie

(6) Sensor voor slipmeting

(7) Makkelijk toegankelijke ASA   
 livestream interface
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SET > Remmentestbank met

vitrinekast digitale display | Artnr.: TW B-BP304WD

Onze TWIN BUSCH-testbanken zijn in een SET AANBIEDING
al uitgerust met een ASA livestream interface!
(Voor gegevensoverdacht binnen de duitse Apk).

Gegalvaniseerde 
rollen remtester

Met kunststof granulaat 
beklede rollen voor
een optimale
wrijvingscoëf� ciënt

Geschikt voor personenauto’s en bestelwagens

Inclusief rolafdekking

2 x 3 kW
aandrijfvermogen

(1)  Remwaarde links in daN
(2)  Remwaarde rechts in daN
(3)  Verschilwaarde in %
(4)  NOOD stopfunctie
(5) Hoofdschakelijk AAN/UIT / setup toetsenbord /  
 schakelaar voor vermogenselektronica
(6) ASA livestream

Rollen remtestbank (TW B-RS304WD)

Asbelasting 3 ton

Aandrijfvermogen 2 x 3 kW

Stroomvoorziening 400 V

Test snelheid 5 km/h

Meetbereik 0 - 6 kN

Meten 800 - 2200 mm

Roll diameter 200 mm

Rollengte 700 mm

Wrijvingscoëf� ciënt 0,8

Afmeting 2400 x 680 x 290 mm

Gewicht 530 kg
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Rollen remtestbank |  Artnr . :  TW B-RS304WD

Vering tester |  Artnr . :  TW B-FT30

Sporing tester |  Artnr . :  TW B-ST30

Vitr inekast PC |  Artnr . :  TW B-ASPS

Vitr inekast digitale display |  Artnr . :  TW B-ASDD

De volgende combinaties zijn mogelijk:

3 ton asbelasting / draagvermogen • 
Snelheidssensoren• 
Robuuste constructie | Verzinkt | Modern rekstroken• 
Volgens de laatste eisen van de• 

 Remmentestbank Richtlijnen
Ook geschikt voor 4-wheel drive• 

 (behalve voertuigen met blokkering - barrières)
Uiteraard worden gekalibreerd• 

Twee 4-cijferig 7-segment display voor• 
 gemeten waarden in daN

Twee 4-cijferig 7-segment display voor• 
 het verschil in %

Zelf-diagnose voor juist functioneren• 
 bi j elk gebruik

Robuuste industriële PC• 
ASA livestream• 
Menunavigatie in veel verschil lende talen• 
Zelf-diagnose voor juist functioneren bij• 

 elk gebruik
Optioneel: Aansluit ing voor printer of PC• 

3 ton asbelasting / Transit gewicht• 
Robuuste constructie• 
Verzinkt• 

 (Voor optimale corrossiebescherming)
Test volgens het EUSAMA principe• 
Gemeten waarden worden digitaal   • 

 en analoog weergegeven

3 ton asbelasting / draagvermogen • 
Robuuste constructie• 
Verzinkt (Voor optimale corrossiebescherming)• 
Maateenheid is m/km (meter per ki lometer)• 
Gemeten waarden worden digitaal• 

 weergegeven

(A) TW B-ASPS
(B) TW B-ST30
(C) TW B-RS304WD
(D) TW B-FT30

(A)+(B)+(C)+(D) TW B-PS304WD (E)+(C) TW B-BP304WD

(C) TW B-RS304WD
(E) TW B-ASDD

(A) TW B-ASPS
(C) TW B-RS304WD
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Overzicht per product > Rollen remtestbank (TW B-RS304WD)

vering tester (TW B-FT30) | sporing tester (TW B-ST30)

Vitrinekast PC (TW B-ASPS) | Vitrinekast digitale display (TW B-ASDD)

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
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Volledig uitgerust met terugslagklep, instelbare 
drukschakelaar met AAN/UIT schakelaar. Incl. 
motorbeveiliging en start lossing,
veiligheidsventiel, manometer, kogelklep en
condensaatafvoer, incl. test- certi� caten voor
de ketel. Bedieningseenheid (met energie-
bespaarfunctie in de zin van een ster-driehoeks-
verbinding, elektronische van druk en
temperatuur, automatische melding van
onderhouds- intervallen, mogelijkheid van af-
stands- bediening van de compressor,
bescherming en onderbreking van de
compressor in geval van nood.

Compleet uitgerust met
overdrukventiel, drukregelventiel,
AAN-UIT schakelaar, zekeringen
voor overbelasting en
oververhitting, Manometer,
kogelkraan en kondenswater
ventiel. incl. Testcertificaat voor
de ketel.

Compleet uitgerust met
overdrukventiel, drukregelventiel,
AAN-UIT schakelaar,
zekeringen voor overbelasting
en oververhitting, Manometer,
kogelkraan en kondenswater
ventiel. incl. Testcertificaat
voor de ketel.(Ook als 500 liter

variant leverbaar
> TW 2822L)

i

Airconditioning service (volautomatisch) | Artnr.: TW AC-300 R

Airconditioning service (volautomatisch) | Artnr.: TW AC-300 YF

Printer Kit (TW AC-300P) Lekkage-zoek kit (TW LSK-R / TW LSK-YF)
Bestaande uit UV-bril, UV-lamp, 12 spuiten met
contrastmiddel, een adapter voor het injecteren van
het contrastmiddel, een � es speciaal reinigingsmiddel
en een praktische opbergkoffer.

extra accessoires zijn te vinden op twinbusch.nl

De TW AC-300 R is een volautomatische airconditioningsserviceapparaat voor gebruik op voertuigen met R134A-systemen. Het is ontworpen voor gebruik 
in professionele voertuig werkplaatsen. De eenvoudige bediening en krachtige vacuumpomp maken dit apparaat geschikt voor een hoge voertuigdoorvoer. 
Het heeft een uitgebreide voertuigdatabase, dus u kunt het juiste voertuig via het menu kiezen of handmatig invoeren. Het menu is in 20 verschillende stalen.

De TW AC-300 YF is een volautomatische airconditiongingsserviceapparaat voor gebruik op voertuigen met 1234YF-systemen.
Het is ontworpen voor gebruik in professionele voertuig werkplaatsen. Het airconditioningsserviceapparaat is ontwikkeld voor de speci� eke eigenschappen
van het nieuwe koelmiddel, zoals bijv. moeilijke ontvlambaarheid, zeer hoge nauwkeurigheid en  onderdelen speciaal voor de weerbaarheid van het koelmiddel.
De eenvoudige bediening en krachtige vacuumpomp maken dit apparaat geschikt voor een hoge voertuigdoorvoer. Het heeft een uitgebreide voertuigdatabase, 
dus u kunt het juiste voertuig via het menu kiezen of handmatig invoeren. Het menu is in 20 verschillende stalen.

Koelmiddeltype: R134A• 
Volautomatisch proces om fouten in bediening te voorkomen• 
Groot gra� sch display• 
Eenvoudige bediening met slechts vier knoppen• 
Eenvoudige instructieve menunavigatie met symbolen• 
Uitgebreide database met een grote voertuigselectie• 
Update via USB-interface• 
Modernste besturingssoftware• 

Koelmiddeltype: 1234YF• 
Volautomatisch proces om fouten in bediening te voorkomen• 
Groot gra� sch display• 
Eenvoudige bediening met slechts vier knoppen• 
Eenvoudige instructieve menunavigatie met symbolen• 
Uitgebreide database met een grote voertuigselectie• 
Update via USB-interface• 
Modernste besturingssoftware• 

2 print papier rollen meegeleverd• 
Snelle en eenvoudige installatie• 
Incl. montagemateriaal• 

Ruimtebesparend en zeer gemakkelijk te verplaatsen door het• 
 lage gewicht

Exacte koelmiddelvulling door een nauwkeurige elektronische meetschaal• 
Automatische zelfdiagnose en statuscontrole van het apparaat • 
Geïntegreerd high performance ventilatorsysteem• 
Lage service- en onderhoudskosten• 
Automatische of ondersteunende olie- en contrastmiddelvulling (optioneel)• 
Aansluitmogelijkheid voor een printer (printer optioneel TW AC-300P)• 

Ruimtebesparend en zeer gemakkelijk te verplaatsen door het• 
 lage gewicht

Exacte koelmiddelvulling door een nauwkeurige elektronische meetschaal• 
Automatische zelfdiagnose en statuscontrole van het apparaat • 
Geïntegreerd high performance ventilatorsysteem• 
Lage service- en onderhoudskosten• 
Automatische of ondersteunende olie- en contrastmiddelvulling (optioneel)• 
Aansluitmogelijkheid voor een printer (printer optioneel TW AC-300P)• 

Compressoren (TW 2801S | TW 2001L | TW 2805L | TW 2822L | TW 2833LS)

TW 2801S TW 2001L

TW 2805L  (270 Liter) 
TW 2822L  (500 Liter)

TW 2833LS

Compleet uitgerust met een
terugslagklep, instellare druk-
schakelaar met AAN/UIT schakelaar
en bescherming tegen motorstart-
belasting. Veiligheidsventiel,
manometer, kogelhaan en
condensaatafvoerplug, handige
wielen voor mobiel gebruik inclusief
luchttank - certi� caat.

Model TW 2801S (staande) TW 2805L (liggende) TW 2822L (liggende) TW 2833LS (liggende) TW 2001L (liggende)

Ketel 270 Liter 270 Liter 500 Liter 500 Liter 200 Liter

Zuiging 880 L / min. 880 L / min. 880 L / min. 1000 L / min. 420 L / min.

Werkdruk 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Toerental 1040 U/min. 1040 U/min. 1040 U/min. - 1280 U/min.

 Kracht 5.5 kW 5.5 kW 5.5 kW 7.5 kW 2.2 kW

Motor vermogen 400 V 400 V 400 V 400 V 230 V

Gewicht 195 kg 195 kg 255 kg 460 kg 126 kg

Airconditioning service TW AC-300 R / TW AC-300 YF | Tech. gegevens

Elektr. aansluiting 230V/50HZ/1PH Vermogen vacuümpomp 100 L/min Slanglengte 300 cm

Arbeidscyclus Volautomatisch/handmatig Tank koelmiddel 12 kg Display LCD scherm

Non-cond.-gas uitlaat Automatisch Nauwkeurigheid drooglegging 5 g Database Ja

Werktemperatuur 5-50°C Drooglegging 800g/min Gegevensoverdracht naar PC Ja

Tankverwarming Ja Recyclingvermogen 110-350g/min Nauwkeurige weegschaal ± 5 g

Compressor 10 cc Olie capaciteit 160 ml Gewicht ca. 56/66 kg

Vacuümgraad 0,2 Mbar / 20 Pa Automatische olievulling Ja Afmetingen 52,5 x 49 x 85 cm
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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Koplamp tester
Product omschrijving
Onze TW SWE-A voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor het controleren van de afstelling van de koplampen.
Het is uitgerust meteen handwiel met markeringen die zorgt voor een gemakkelijke afstelling een aanpassing van
kop- en mistlichten. Verder is het apparaat uitgerust met een digitale luxmeter, draadaansluiting en incl. type
goedkeuring door de TÜV (met type goedkeuringsnummer TP).

Product omschrijving
Onze TW SWE-B voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor het controleren van de afstelling van de koplampen. 
Het is uitgerust met een track-systeem van 4 meter, laserstralen, laserpointer en digitale luxmeter. Verder is heeft
het apparaat een draaibare geleidestang met voetpedaalner en heeft het een typegoedkeuring door de TÜV (met 
typegoedkeuringsnummer TP).

Product omschrijving
Onze TW SWE-C voldoet aan de nieuwste richtlijnen van afstelling van de koplampen. Het is uitgerust met een 4 meter
tracksysteem, CMOS camera, geintegreerde tablet als display, laservisieren, laserpointer en digitale luxmeter. Bovendien is het 
apparaat uitgerust met een draaibare geleidestang met voetpedaal en heeft het teen typegoedkeuring van de (met
typegoedkeuringsnummer TP), optioneel met ASA interface.

Product omschrijving
Onze TW SWE-D voldoet aan de laatste richtlijnen voor het controleren van de afstelling van de koplampen. Het is uitgerust met een SLS
zelfnivellerend systeem zodat er geen speciale nivellering van de vloer of het gebruik van een railsysteem nodig is, het compenseert oneffenheden verticaal
en horizontaal binnen 1-2 seconden onafhankelijk tot de wettelijke maximum limiet. CMOS camera inclusief 10“ aanraakscherm in kleur geïntegreerd als tablet, 
laser zicht, laserpointer en digitale luxmeter. Bovendien is het apparaat uitgerust met een roterende geleidestang met voetpedaal en beschikt het over een 
typegoedkeuring van de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP), naar keuze met ASA-interface.
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Eigenschappen
Of� cieel goedgekeurd met typegoedkeuring door de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP)• 
Voor alle voertuigcategoriën zoals personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en twee-wielers• 
Kruisdraad zicht voor exacte uitlijning en positionering• 
Geschikt voor alle verlichtingstypes, zoals gloeillampen, halogene lampen,• 

 xenon- en LED verlichting
Lichtbak met één hand verstelbaar met automat. slot• 
Geïntegreerde luxmeter voor meting van de lichtsterkte• 

Eigenschappen
Of� cieel goedgekeurd met typegoedkeuring door de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP)• 
Voor alle voertuigcategoriën zoals personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en twee-wielers• 
Kruisdraad zicht voor exacte uitlijning en positionering• 
Laserpointer voor exacte bepaling van het midden van de koplamp• 
Horizontale en verticale schaal | Stang met voetpedaal (draaibaar)• 
Geschikt voor alle lichtbronnen, zoals gloeidraad, halogeen, xenon. LED en laser• 
Lichtbak met één hand verstelbaar met automat. slot• 
Stang met meetschaal voor nauwkeurige positionering van de hoogte• 
Geintegreerde luxmeter voor het meten van de lichtsterkte• 
Optionele toebehoren: beschermhoes tegen stof en vuil• 

Eigenschappen
Of� cieel goedgekeurd met typegoedkeuring door de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP)• 
CMOS camera voor snelle beeldverwerking | Geintegreerde tablet-pc als display en bediening• 
Gemakkelijke bediening met autom. programmagids | Horizontale en verticale schaal• 
Verschillende talen te kiezen naast de Duitse taal | Stang met voetpedaal (draaibaar)• 
Gegevensoverdacht naar printer of PC per Bluetooth, WIFI of USB• 
Voor alle voertuigcategoriën zoals personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en twee-wielers• 
Laservisier voor exacte uitlijning en positionering | Opslag van alle gegevens• 
Laserpointer voor exacte bepaling van het midden van de koplamp• 
Geschikt voor alle lichtbronnen, zoals gloeidraad, halogeen, xenon. LED en laser• 
Lichtbak met één hand verstelbaar met automat. slot• 
Stang met meetschaal voor nauwkeurige positionering van de hoogte• 
Geintegreerde luxmeter voor het meten van de lichtsterk• 

Eigenschappen
Self Leveling System (SLS) compenseert ongelijkmatige vloeren verticaal en horizontaal binnen 1-2 sec.• 
De wettelijke maximale limiet van 3% voor alle SLS-apparaten wordt gehaald door onze TW SWE-D met een• 

 compensatiecapaciteit van maximaal 10% | Geintegreerde luxmeter voor het meten van de lichtster
Of� cieel goedgekeurd met typegoedkeuring door de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP)• 
CMOS camera voor snelle beeldverwerking | Geintegreerde tablet-pc als display en bediening• 
Gemakkelijke bediening met autom. programmagids | Horizontale en verticale schaal• 
Verschillende talen te kiezen naast de Duitse taal | Stang met voetpedaal (draaibaar)• 
Gegevensoverdacht naar printer of PC per Bluetooth, WIFI of USB | 2 in hoogte verstelbare assen• 
Voor alle voertuigcategoriën zoals personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en twee-wielers• 
Laservisier voor exacte uitlijning en positionering | Opslag van alle gegevens• 
Laserpointer voor exacte bepaling van het midden van de koplamp | Geïntegreerd waterpas• 
Geschikt voor alle lichtbronnen, zoals gloeidraad, halogeen, xenon. LED en laser• 
Lichtbak met één hand verstelbaar met automat. slot | Optionele ASA-interface• 
Stang met meetschaal voor nauwkeurige positionering van de hoogte• 

TW SWE-A 

TW SWE-B 

TW SWE-C 

TW SWE-D 

Levering inclusief-bescherming- 
shoes tegen stof en vuil

Levering inclusief-
bescherming- shoes
tegen stof en vuil

Artnr.: >> SWE-A SWE-B SWE-C SWE-D

Voor LED licht
Voorwaardelijk
te gebruiken   

Voor laser licht   
CMOS-camera  
10“ kleurendisplay  
Gegevens oplaan + overdragen  
USB poort  
WIFI / WLAN  
Bluetooth  
ASA interface  
Railsysteem   
In hoogte verstelbare as   
Inclusief beschermhoes  

Artnr.: >> SWE-A SWE-B SWE-C SWE-D

Self Leveling System (SLS) 
Of� cieel goedgekeurd    
Draadvisier 
Laservisier   
Luxmeter    
Laserpointer   
Stang met meetschaal   
Voetpedaal voor draaifunctie   
Klassieke aanpassingsschaal 
Horizontale + vertikale aanpassingsschaal   
Voor halogeen licht    
Voor xenon licht    
Voor vol LED licht   
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(1) Hoge kast met geïntegreerde gereedschap ophang gaten  (2) Praktische, uitneembare trolleywagen (de wielen zijn 360° draaibaar)  (3) Alle 14 laden zijn 

100% uitschuifbaar  (4) Veerkrachtige planken  (5) Lichte uitrolbare laden met vergrendelfunctie  (6) Massieve gasveren voor veilig openen/ sluiten van

deuren  (7) 40 mm dik werkblad  (8) Afsluitbare hoge kast, wandkasten en gereedschapsladenkasten  (9) Geïntegreerde demping in de scharnieren (voor 

zachte sluiting)  (10) Geperforeerde gatenwand voor gereedschap (ophanghaken optioneel verkrijgbaar)

10
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9
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Pro� -Werkplaats-werkbank met kasten-laden system
Artnr.: TW WB028
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Modern design op de gebruikelijke TWIN BUSCH Kwaliteit• 
Hoge kast met vier lades onderverdelingen• 

 en een gat wand hulpmiddel gebied boven
Twee instrument ladekasten (afsluitbaar) met zeven laden• 
Twee afsluitbare hoge rack kasten, elk met twee• 

 deelsectoren, evenals centrale, open ruimte
 (Ook 2-weg split)

Zeer massieve constructie• 
Robuust, 40 mm dik werkblad (Paint Sealed hardhout) met  • 

 een afmeting van 2000x600 mm

Hoogwaardige poedercoating• 

Out Mobile Stand trolley met drie opbergvakken• 
 en handgrepen en 360 ° draaibare voorwielen

Tool Pegboard Worktop en boven de hoge kast• 

Verstelbare voeten om ongelijke vloeren te• 
 ompenseren

Zware robuuste uitvoering• 

290cm (W) x 203cm (H zonder voet) x 60cm (D)• 

    Product omschrijving
Door TW WB028 bieden wij een professionele en extreem massieve 
Werkplaats - kastsysteem met een totaal van 28 Fan Drawer combinaties 
- planken Het gesloten systeem heeft diverse componenten zoals de hoge 
kasten (met geïntegreerde demping in het
scharnier, soepele sluiting) Twee high rack kasten
(open / dicht door schokdempers) en de gereedschap ladekasten (met 
zeven laden) elke afsluitbaar aan de
onderkant. Aan de achterkant van de robuuste, 40 mm dik werkblad (verf 
Sealed hardhout) is een handig
hulpmiddel de gatenwandmuur geconstruceerd. De andere wand voor het 
gereedschap bevind zich boven de hoge afsluitbare kast. Een praktische 
uitvinding is de mobiele trolley / console trolley met drie eenheden, dit 
maakt het geheel een compleet systeem.

    Eigenschappen

optioneel verkrijgbaar:
TW WB-028HK (1 stuk)
Geperforeerde muurhaak met 
vier ophangpunten
45 mm oppervlakte

optioneel verkrijgbaar:
TW WB-028HKL (1 stuk)
Geperforeerde muurhaak met
vier ophangpunten
85 mm oppervlakte
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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

      TW 07G
Gevulde gereedschaps-
wagen, met 7 kogel -
gelagerde laden (7er)

Absolute professionele kwaliteit• 
7 gereedschapladen kogel   • 

 gelagerd
4 gevulde gereedschap laden• 
Laden per stuk vergrendelbaar• 
Grote wielen met draai en• 

 stop blokkering
Kantenbescherming rondom• 
100 % uitschuifbare laden• 
Hoge belastbaarheid• 
Kleur, blauwe poedercoating• 
Gereedschapwagen centraal• 

 afsluitbaar (Inclusief 3 sleutels)
56 cm lade binnenbreedte• 
(B) 76 cm incl handvat• 

 (D) 47 cm (H) 97 cm
Verzendgewicht ca. 83 Kg• 

      TW 014G
Gevulde gereedschaps-
wagen met 14 kogel-
gelagerde laden (14er)

Absolute professionele kwaliteit• 
14 gereedschapladen kogel gelagerd• 
4 gevulde gereedschap laden• 
Laden per stuk vergrendelbaar• 
Grote wielen met draai en• 

 stop blokkering
Kantenbescherming rondom• 
100 % uitschuifbare laden• 
Hoge belastbaarheid• 
Kleur, blauwe poedercoating• 
Gereedschapwagen centraal• 

 afsluitbaar (Inclusief 3 sleutels)
29, 56 en 92 cm lade binnenbreedte• 
(B) 115 cm incl handvat (T) 57 cm• 

 (H) 100 cm

Verzendgewicht ca. 137 kg• 

Ook in lege variant (zonder gereedschap) leverbaar (TW 07L)
Ideaal om zelf te combineren!

Ook in lege variant (zonder gereedschap) leverbaar (TW 014L)
Ideaal om zelf te combineren!

Gereedschapswagen en geschikte uitbreidingen

i i

Bekerhouder
TW 014A5

Papierrolhouder
TW 014A3

Afvalcontainer
TW 014A3-2

Extra kast
TW 014A7

La verdeler
TW 014A6

La verdeler
TW 014A6B

De handige toevoegingen en uitbreidingsset voor de gereedschapswagen-
modellen TW 07G, TW 014G, TW 07L en TW 014L.

Uitbreidingsset

TW 07TRE3
Uitbreidingsset

TW 07TRE1
Uitbreidingsset

TW 07TRE2

Lege inlegbak

TW 07TR34
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TW 532-AD1 TW 532-AD2

TW 532-AFF(TW 532)
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Professionele
accuschroefmachine

(TW F1-P0602)

Lithium-ion accu (18 V / 3.0 Ah)• 

Schok-, zuur- en oliebestendig• 

539 Nm koppelvrijgave | Stationair toerental: 1650 U/min.• 

Frequentie: 2300 rotaties per min. | LED laadtoestandsindicatie• 

Lange levensduur door metale behuizing• 

Koolborstels eenvoudig bereikbaar | Afzonderlijke oplader• 

Snelle lading: 60-70 min. | Accu energieinhoud (Watt uur.): 54 Wh• 

Inclusief koffer | Gewicht: ca. 2,9 kg• 

PROFI-Werkbank (2 m) (TW 8057)
Zware massieve bouw (135 kg gewicht)• 
Dwarsverbindingen onder het werkblad  • 

 (voor nog meer stabiliteit en hoge belasting)
40 mm sterk werkblad• 
Leverbaar met tot 6 Laden uit te• 

 breiden opberg systeem
2000 mm (B) x 900 mm (D) x 750 mm (T)• 

Lade voor werkbank
(TW WBS50)

Breid uw werkbank per eenheid• 
 uit met maximaal 3 laden
 (in totaal zijn er 6 laden mogelijk)

Afsluitbare lade• 
Snelle en eenvoudige installatie• 

1356 Nm• 
 Dubbele slagfunctie

Slag, stoot, zuur en   • 
 olie bestendig

Onbelast toerental:• 
 7500 U/min.

3 vouding instelbaar  • 
 aandraaimoment

Gewicht: ca. 2 kg• 

Pro�  Pneumatische schroef-

machine A10-1281T

Slagmoersleutel inzetstukken
CDIS3KI (Set van 3)

SW 17 mm • 
SW 19 mm• 
SW 21 mm• 
Inclusief handige kunststof• 

 opbergdoos

Motorkran (2 t) TW SMK
Professionele kwaliteit• 
Hefcapaciteit 2000 kg• 
Verrijdbaar en opklapbaar• 
Flexibel beweegbaar door  • 

 6 wielen
Gewicht: ca. 75 kg• 
optioneel:• 

 Motorbalanceerder

Professionele kwaliteit• 

Hefcapaciteit 500 kg• 

1075 mm minimale hoogte• 

1890 mm maximale hefhoogte• 

Snelle aanpassing• 

360° draaibare• 

 lichtgewicht wielen

Gewicht: ca. 35 kg• 

Versnellingsbak krik TW SG
Professionele kwaliteit• 
Hefcapaciteit 300 kg• 
Individueel instelbare• 

 telescopische hefstang
Hef� ng door antislip voetpomp• 
Antislip ontluchtingsventiel voor• 

 comfortabel werken (beide handen vrij)
Praktische en massieve handgreep• 

 voor veilig bewegen
114 cm minimale hoogte• 
199 cm maximale hefhoogte• 

Versnellingsbak krik TW SGM

Professionele  • 
 kwaliteit

Rubberen pads• 
Flexibel• 

 instelbaar

Motor steunbrug
TW SMB

Professionele kwaliteit• 
Ideale toevoeging op uw 2 t-motorkraan• 
Licht en � exibel instelbaar• 
Vier massieve bevestigingshaken• 
Bovendien kan één kant van de   • 

 kettingschorsing variabel
 gemonteerd worden

Motorbalanceerder als toevoeging 
op de motorkraan (2 t) TW SMKB

Momentsleutel
½ Inch / 40-200 Nm
TW-G 4 Q46015

Schacht van 480 mm lang voor perfecte• 
 krachtoverbrenging

Goed zichtbare display voor optimale aanpassing• 
Levering met kalibratiecerti� caat volgens• 

 DIN 3122 en ISO 789:2003

Pro�  MINI Pneumatische schroefmachine

A10-L8806 610 Nm Draaimoment• 
Slag, stoot, zuur en    • 

 olie bestendig
Onbelast toerental: 10000 U/min.• 
3 voudig instelbaar• 

 aandraaimoment
Werkdruk 6 bar• 
Gewicht maar 1,2 kg Superlicht• 

Aanhaallimiet bij 108 Nm• 
Slag, stoot, zuur en   • 

 olie bestendig
RPM:• 

 5500 en 8500 U/min.
Werkdruk 6 bar• 
Gewicht maar 1,9 kg• 

Pneumatische schroefmachine A10-I0615
½ inch met autom. stop bij 108 Nm

Automatisch Remsysteem
ontluchtings apparaat (TW 422)

Elektrisch remontluchtingsapparaat Remontluchter adapter kit Opvang-
� es

Professionele verlengkabel
(TW VKR)

Professionele persluchtslang
(TW DLR)

5 Liter voorraad container  • 
 met remvloeistof

Inclusief koffer• 
Werkdruk 1 – 3 bar• 
Praktisch handvast• 
Met 11 adapters voor  • 

 de meest hedendaagse  
 voertuigen

5 Liter inhoud • 
Werkdruk traploos regelbaar  • 

 van 0,4 - 3,5 bar
Geschikt voor alle• 

 remsystemen (ook ABS)
Slanglengte: 3,5 m• 
Automatische limietstop• 

 wanneer leeg
Incl. standaardadapter E20• 

4 adapters in • 
 handige kunststof  
 koffer

7 adapters in • 
 handige kunststof  
 koffer

Inhoud van• 
 ongeveer 1 liter

Met vulschaal• 

Kabellengte: 17 m +• 
 1 m aansluitkabel

3 x 2,5 mm² | Oprolmechanisme• 
Automatische kabelgeleiding• 
Bij wandbevestiging aan  • 

 beide zijden draaibaar
Robuuste kunststof behuizing• 

Slanglengte: 15 m + 1 m  • 
 aansluitkabel

Max. druk: 18 bar• 
Oprolmechanisme• 
Automatische slanggeleiding• 
Bij wandbevestiging aan  • 

 beide zijden draaibaar
Robuuste kunststof behuizing• 

A c c u s c h r o e f m a c h i n e  /  P e r s l u c h t s l a n g

S c h r o e f m a c h i n e

Remsysteem ontluchtings apparaat / Toebehoren

Inzetstukken / Momentsleutel / Verlengkabel

Motork ran  /  Motorba lanceerder  /  Motorbrug

V e r s n e l l i n g s b a k  k r i k
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Meer TWIN BUSCH-producten zijn te vinden op w w w. t w i n b u s c h . n l

Acculader | TW BLG-30 Acculader | TW BLG-60 Acculader | TW BLG-120

Hoogfrequent   • 
 acculader
 (6,12 & 24 V, 2-30 A)

30 A Een• 
 continu vermogen

Hoogfrequent acculader  • 
 (12 V, 5-60 A)

60 A Een continu• 
 vermogen

Oplaad-, herstel-• 
 en toevoerfunctie

Voor gel / wet / AGM en  • 
 LiFePO4-batterijen

Hoogfrequent acculader  • 
 (12 V, 10-120A)

120 A Een continu• 
‚ vermogen

Oplaad-, herstel-• 
 en toevoerfunctie

Voor gel / wet / AGM en  • 
 LiFePO4-batterijenOplaad-, herstel- en toevoerfunctie• 

Voor gel / wet / AGM en LiFePO4-batterijen• 
Met bescherming tegen polariteitsomkering,  • 

 kortsluiting, spanningsfout en overbelasting
CPU-microprocessorgestuurde laadcurve• 
2,7 m lange accukabelset met koperen tang• 

Stabiel laden zonder spanningspieken voor• 
 knipperende ECU‘s

Met bescherming tegen polariteitsomkering,• 
 kortsluiting, spanningsfout en overbelasting

CPU-microprocessorgestuurde laadcurve• 
2,7 m lange accukabelset met koperen tang• 

Stabiel laden zonder spanningspieken voor• 
 knipperende ECU‘s

Met bescherming tegen polariteitsomkering,• 
 kortsluiting, spanningsfout en overbelasting

CPU-microprocessorgestuurde laadcurve• 
6,0 m lange accukabelset met koperen tang• 

Voor personenauto’s• 
 en vrachtwagens

12 V / 24 V• 
Startfunctie | 3 laadniveaus• 

PROFI-Booster (TW CB4200)

Olie opvangbak TW 20810

CO2 Las apparaat | TW 210

O l i e  o p v a n g b a k

C O 2  L a s  a p p a r a a t  /  B o o s t e r

A c c u l a d e r

K r i k

H y d r a u l i s c h e  p e r s e n

V e r t i c a l e  o p s l a g  s t e l l i n g k a s t  /  W i e l l i f t e r

70 L Opvang capaciteit | Grote lekbak• 

Snel legen via pneumatische• 

 druk 1-2 bar

Max. Vermogen 7,2 kVA• 
Instelbereik: 35 - 250A• 
Lasdraad rol: 15 kg, Ø280 mm• 
Lasdraad -Ø: 0,8 - 1,0 mm• 

70 L Opvang capaciteit | Grote lekbak• 
Afhankelijk van de sonde 1-2   • 

 liter per min opzuig snelheid
Benodigde pneumatische druk 8-10 bar• 
Snel legen via pneumatische   • 

 druk 1-2 bar

Olie opvangbak TW 20850 Olie opvangbak TW 21950
70 L Opvang capaciteit• 
Glazen meetvat van 10 L• 
Afhankelijk van de sonde 1-2 liter per  • 

 min opzuig snelheid
Benodigde pneumatische druk 8-10 bar• 
Snel te legen met gebruik van extra  • 

 perslucht druk

Max. laadvermogen: 2000 kg • 
Pad hoogte: 75 mm• 
Hefhoogte (max.): 507 mm• 
Dubbele slag (dubbele kracht)• 
Extreem massief ontwerp• 
Draaiknopmechanisme• 

 (voor zachtig a� aden en � xeren)
Gegroefde antislip gripoppervlakken• 
360° draaibare lichtgewicht wielen• 
Massieve metalen wielen• 

Max. laadvermogen: 3500 kg • 
Pad hoogte: 110 mm• 
Hefhoogte (max.): 525 mm• 
Dubbele slag (dubbele kracht)• 
Extreem massief ontwerp• 
Draaiknopmechanisme• 

 (voor zachtig a� aden en � xeren)
Gegroefde antislip gripoppervlakken• 
360° draaibare lichtgewicht wielen• 
Massieve metalen wielen• 

Dubbele hydraulische hefkrik (2000 kg)
TW AF20

Dubbele hydraulische hefkrik (3500 kg) 
TW AF35

750 mm Instelbereik• 
Breedte tussen kolom  • 

 staanders 490 mm
Comfortabele bediening• 
Cilinder horizontaal   • 

 verstelbaar
Overzichtelijke• 

 qmanometer

750 mm verstel bereik• 
Breedte tussen kolom    • 

 staanders 530 mm
75 mm schroefdraad � jne   • 

 afstelling op de cilinder
Cilinder slag 150 mm• 
Compressie afstand Totaal 225 mm• 
Cilinder en de pomp• 

 geïntegreerd | Druk meter
Geïntegreerd opbergvak• 
Afmetingen: 1.850 mm (H)   • 

 x 670 mm (B) x 488 mm   
 (met voet) (T)

Gewicht: ca. 100 kg• 
Voorgemonteerd• 

Werkplaatspers (20 t)
TW SP202

Werkplaatspers (20 t) TW SP202M Met handpomp en bovendien  • 
 pneumatische aandrijving door  
 perslucht | Voorgemonteerd

Kabellier voor het heffen  • 
 van de dwarsbalk | Druk meter

Cilinder slag 190 mm• 
Breedte tussen kolom   • 

 staanders 820 mm
Verstel bereik: 700 mm• 
Afmetingen: 1710 mm (H) x  • 

 1420 mm (B) x 800 mm (met  
 voet) (T)

Werkplaatspers (45 t)
TW SP245

Vrachtwagen krik (22 t) 
pneumatisch - TW AF22

Max. laadvermogen: 22 t• 
Minimale hoogte: 210 mm• 
Maximale hoogte: 530 mm• 
Hefhoogte: 315 mm• 
Luchtdruk: 8-12 bar• 
Gewicht: ca. 48 kg• 

Met 64 handige opbergvakken• 
Draaibaar 360°• 
(L) 385 mm• 

 (B) 385 mm
 (H) 1450 mm

Verticale opslag stellingkast
TW F-Q80

Wiellifter (vaststaand) TW X-200

Wielgewicht tot 65 kg• 
Krachtige pneumatische cilinder• 
Voor licht heffen van balanceer-en montagemachines• 
Heffen en zakken via joystick• 
Flexibele wielmontage naar rechts en links draaibaar• 



64
Online shop: www.twinbusch.nl  (E-mail: info@twinbusch.nl)

Twin Busch Netherland B.V. | Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal | Tel.: +31 (0) 548 61 44 11 64

P
ro

d
u

ct
o

n
tw

ik
ke

lin
g

 | 
Te

ch
n

ie
k 

| O
n

d
er

d
el

en
m

ag
az

ijn
 | 

S
er

vi
ce

w
er

kp
la

at
s

Dankzij ons grote, uit twee verdiepingen bestaande onderelenmagazijn in Duitsland met een totale oppvervlakte van ruim 400 m² 
worden de noodzakelijke toebehoren en belangrijkste onderdelen geleverd voor de komende jaren ( indien nodig). Wij hebben nu bijv. 
nog onderdelen op  voorraad van hefbruggen op die al meer dan 20 jaar in gebruik zijn. Een belangrijk argument om voor de
TWIN BUSCH-producten te kiezen, zodat u nooit met lege handen komt te staan !
Daarnaast hebben wij eigen service monteurs en een technische dienst en service werkplaats in NL /  DE.
Uitgerust met de modernste gereedschappen en test apparatuur,  om u altijd van dienst te kunnen zijn mocht u service of onderhoud 
nodig hebben. Dus ook na uw aankoop is het TWIN BUSCH-service team er voor u.

In onze productontwikkelings- en techniekafdeling worden praktische oplossingen voor de professionele automotive
werkplaatsen ontwikkeld en geoptimaliseerd.

Van brainstormen tot het eindproduct, alles in eigen beheer door onze eigen Twinbusch Team . Deze ontwikkelingsprocessen zijn 
gebaseerd op meer dan 20 jaar lange ervaring.

De respons - feedback van onze groothandelaren, bedrijfsmatige – en particuliere klanten zijn belangrijke voor een continue
product ontwikkeling.

Alles in de gewenste TWIN-BUSCH-kwaliteit voor de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Overtuig uzelf.

Wij hebben een continue proces van door ontwikkeling van een product lijn zoals bijv. bij een wielbalanceer machines waarbij met
diverse kleine updates telkens een beter en exclusief ontwerp wordt ontwikkeld. Bijv. door te kiezen voor een schuin ingericht
display om  betere leesbaarheid, wordt daardoor ook direct betere werkhouding – ergonomie verkregen.

Deze ontwikkelingsprocessen op het gebied van technologie en design worden ook continue doorontwikkeld bij onze hefbruggen  
bandendemonteermachines en in ons uitgebreide werkplaats assortiment. 

Wist u eigenlijk al...?
P r o d u c t o n t w i k k e l i n g  b i j  u w  T W I N  B U S C H  G m b H !

P e r m a n e n t e  o n t w i k k e l i n g s p r o c e s s e n

To e b e h o r e n -  e n  o n d e r d e l e n m a g a z i j n  |  S e r v i c e w e r k p l a a t s

Online shop: www.twinbusch.nl  (E-mail: info@twinbusch.nl)
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En wat is er nog meer?

Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.
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TWIN BUSCH toont

Een zeer grote toewijding in de auto sport en sponsord een 
tal van bekende race series en bekende coureurs. Als of� ciële 
seriële partner zal TWIN BUSCH deelnemen aan de ADAC GT 
Masters en de DMV GTC.

De race serie wordt live uitgezonden op tv.

De TWIN BUSCH AUDI R8 LMS onderscheid zich met
zijn opvallende kleuren ontwerp en is altijd een
spectaculaire verschijningen.

Naast de succesvolle deelnames aan de VLN Langstecken-
meisterschaft en de 24-uursrace op de Nürburgring (de 
groene hel), staat ze momenteel op verschillende race-
evenementen aan de start. (bijvoorbeeld DMV-GTC).

Met de AUDI RS3 LMS TCR  is TWIN BUSCH de
hoofdsponsor van de succesvolle Finse coureur Antti Buri in 
de race series  ADAC TCR-Duitsland en TCR-Internationaal.

Zand, modder en de stof� ge acties worden door ons
vertegenwoordigd door Philip Geipel met zijn Skoda Fabia R5 
waarmee hij al vele successen heeft geboekt en de aandacht 
trekt met zijn coole TWIN BUSCH-ontwerp.

Ook wordt de Mercedes AMG GT3 van het team Equipe 
Vitesse in de snelle DMV GTC-raceserie ondersteund.

De klassieke Porsche RSR rijdt ook met succes rondt in de 
TWIN BUSCH-look bij de Youngtimer Trophy en de 24-uurs 
Classics en isv ook een sensatie om te zien.

Bezoekt u ook onze online shops onder „www.twinbusch.de” of direct de bijbehorende domeinen van onze 
dochterondernemingen respectievelijk vertegenwoordigd in diverse landen, zoals in NL “www. Twinbusch.nl” 
Met ons webportalen willen we u graag de wereld van TWIN BUSCH in haar diversiteit presenteren.
Naast ons uitgebreide productaanbod vindt u ook achtergrondinformate van het bedrijf, speciale diensten, 
product- en instructievideo’s, gebruikshandleidingen en nog veel meer.  Laat u gewoon verrassen.

Vanuit ons hoofdkantoor in D-64625 Bensheim of vanuit onze dochterondernemingen bijv. Twinbusch NL versturen wij de gevraagde goederen 
dagelijks naar alle delen van de wereld. Of het nu groothandelaren, zakelijke klanten, distrubutiepartners, dochterondernemingen of particuliere 
klanten zijn, onze logistiek zorgt altijd voor een soepele en zo snel mogelijke verzending van goederen. Onze klanten kunnen natuurlijk ook altijd 
hun goederen direct uit de voorraad ophalen bij onze magazijnen op de‚ desbetrefenden vestiging. (Wel altijd even bellen van te voren aub) 

Naast uitgebreid advies - uitleg vanuit onze vestigingen,
bieden wij op ons hoofdkantoor D-64625 Bensheim ook
individuele product trainingen. In een aangename sfeer willen 
wij u graag de KNOW-HOW en tips en trucs van onze
producten doorgeven, gebaseerd op jarenlange ervaring
en expertise.

Orderverwerking, servicepunt, technisch advies, in onze
ruime open kantoren vindt u altijd de gewenste contactpersoon 
en het juiste aanspreekpunt. We kijken er naar uit om u te zien. 

Van maandag tot vrijdag staan wij van 9 tot 18 uur (Duitsland ook 
zaterdags van 10 tot 13 uur) voor u klaar!

De pure race ervaring! Bijzondere highlights met TWIN BUSCH-motorsport!

L o g i s t i e k  |  V e r z e n d i n g  |  Z e l f  o p h a l e n

P ro f e s s i o n e e l  a d v i e s !  /  O rd e r v e r w e r k i n g  |  S e r v i c e - p u n t  |  C o n s u l t a t i e

D e  o m v a n g r i j k e  T W I N  B U S C H  o n l i n e - s h o p s !
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IAlt i jd een sterke indruk! Act ion Pur op Free-TV!
TWIN BUSCH als off iciele team sponsor bij  de ProSieben TV total Stock Car Crash Challenge 2015!

TWIN BUSCH als officiële hoofdsponsor bei de WBO-
wereldkampioenschap in super-middelgewicht!

TWIN BUSCH als of� ciële team sponsor bij de beroemde dart WK!
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Het prominente en overwinnende Duitse Twinbusch-

Team, bestaande uit Axel Stein, Steffen Henssler en 

Christian Clerici (van links naar rechts) zorgde voor 

spectaculaire shows en onvergetelijke avond.

TWIN BUSCH, de combinatie van kracht
en vermogen, werd ook weerspiegeld in
het WBO-Wereldkampioenschappen
bokswedstrijd in super middengewicht
tussen Arthur Abraham en Martin Murray. Arthur Abraham won in twaalf
zware rondes het gevecht, waarin TWIN BUSCH als hoofdsponsor in de
schijnwerpers stond.

Team TWIN BUSCH (bestaand uit
YouTuber Marcel Scorpion en de dart-
professional Martin Schindler) haalden
bij het beroemde dart wereldkampioen-
schap 2018 de eerste plaats.

T W I N  B U S C H - p ro d u c t e n  v o o r  p ro f e s s i o n e e l  g e b r u i k !

T W I N  B U S C H  P e r s b e r i c h t e n  e n  re c e n s i e s !

De respectievelijke productverslagen vindt u op onze Homepage bij relevante artikelen!

Grote klant / Saoedi-Arabië Jean Pierre Kraemer | JP Performance BMW-Museum (BMW 507 van Elvis Presley)
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Wij bieden u vanuit onze vestiging NL binnen de Benelux en  
Duitsland betaalbare montage en service.

Pro� teert u nu! Alles vanuit eigen beheer!

Bezoekt u ons ook op de grote automotive vakbeurzen, zoals bijv. Automechanica in Frankfurt, Reifenmesse (bandenbeurs) in Essen, Techno 
Classica in Essen, AutoZum in Salzburg (Oostenrijk), Autopromotec in Bologna (Italië) of der Equip Auto in Parijs (Frankrijk). Interclassic BE 
(Brussel), Autoprof NL (hardenberg & Gorinchem), Concour de Elegance NL (Apeldoorn). Wij verheugen op erop u daar te overtuigen van de 
itstekende kwaliteit en prestaties van onze producten. Een beursbezoek is zeker de moeite waard!

Opbouw-complete  serv ice  |  Beurzen  |  Evenementen

Beursagenda / evenementen

twinbusch.de |  tw inbusch.es  |  tw inbusch. f r  |  tw inbusch.n l  |  tw inbusch. ro
twinbusch.com |  tw inbusch.co.uk  |  tw inbusch. i t  |  tw inbusch.at
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08.09.-12.09.2020• 
 Automechanika Frankfurt (DE)

25.03.-29.03.2020 • 
 Techno Classica Essen (DE)

03.04-05.04.2020 • 
 Veterama Hockenheim (DE)

12.09.-22.09.2019 • 
 IAA Frankfurt (DE)

15.10.-19.10.2019• 
 Equip Auto Paris (FR)

08.11.-10.11.2019• 
 Epoq‘auto Lyon (FR)

08.11.-10.11.2019• 
 Classic Motor Show Birmingham (UK)

15.11.-17.11.2019• 
 Interclassics Brussels (BE)

20.11.-24.11.2019• 
 Motorworld-Classics Berlin (DE)

06.12.-08.12.2019• 
 Retro Classics Bavaria / Nürnberg (DE)

11.02.-13.02.2020 • 
 Auto Prof Gorinchen (DE)



DE | Extern magazijn 2 | Productontwikkeling (kantoren)

DE | Extern magazijn 1 | Prototypenbouw | Productontwikkeling

DE | Verkoop | Tentoonstelling | Centraal magazijn

Twin Busch GmbH | Vestigingen Berl in
Blankenfelder Str. 1 | D-14974 Ludwigsfelde
(Ortsteil Groß Schulzendorf / Berliner Ring)

Twin Busch GmbH | Vestigingen Ruhrgebiet

Moselstr. 11 | D-45478 Mülheim an der Ruhr

Twin Busch Netherland B.V. | Vestigingen Nederland

Alexander Bellstraat 4 | 7442DE Nijverdal

Twin Busch France Sarl | Vest igingen Frankri jk

6, Rue Louis Armand | 67620 Souf� enheim

Twin Busch Ibérica S.L. | Vest igingen Spanje
Pol. Ind. El Pla de Llerona | Calle Holanda 1
E-08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

Twin Busch S.R.L Garage Equipment Romania
Vestigingen Roemenie (Deva)
Str. Santuhalm Nr. 68 | RO-330037 Deva (Hunedoara)

Twin Busch S.R.L Garage Equipment Romania
Vestigingen Roemenie (Bukarest)
Soseaua Bucuresti-Urziceni Nr. 64C | Afumati RO-077010 Ilfov (Bucuresti)

Twin Busch LP | Vestigingen USA (Las Vegas)
730 W Cheyenne Ave | STE 90
North Las Vegas, NV 89030 | United States

Tel.: +49 (0) 3378 - 51 81 551
www.twinbusch.de | E-Mail: berlin@twinbusch.de

Tel.: +49 (0) 208-740 416 20 | Fax: +49 (0) 208-740 416 40

www.twinbusch.de | E-Mail: ruhrgebiet@twinbusch.de

Tel.: +31 (0) 548 61 44 11
www.twinbusch.nl | E-Mail: info@twinbusch.nl

Tel.: +33 (0) 3 88 94 35 38
www.twinbusch.fr | E-Mail: info@twinbusch.fr

Tel.: +34 937 645 953
www.twinbusch.es | E-Mail: info@twinbusch.es

Tel.: +40 (0) 722 596 123 | Fax: +40 (0) 354 730 031
www.twinbusch.ro | E-Mail: info@twinbusch.ro

Tel.: +40 (0) 765 521 741 | Fax: +40 (0) 314 379 461 
www.twinbusch.ro | E-Mail: info@twinbusch.ro

Tel.: +1 (424) 465-0361
www.twinbusch.com | E-Mail: sales@twinbusch.com

Twin Busch GmbH (Hoofdkantoor)
Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim

Twin Busch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 31 | D-64625 Bensheim
( G e e n  V e r k o o p )

Twin Busch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 33 | D-64625 Bensheim
( G e e n  V e r k o o p )

Tel.: +49 (0) 6251-705 85-0 | Fax: +49 (0) 6251-705 85-29
www.twinbusch.de | E-Mail: info@twinbusch.de

+49 (0) 6251-705 85-18 | produktentwicklung@twinbusch.de

+49 (0) 6251-705 85-21 | aussenlager@twinbusch.de
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B e d r i j f s -

p r e s e n t a t i e

Twin Busch UK LTD | Vestigingen Engeland
9, Linnell Way | Telford Way Industrial Estate
NN16 8PS, Kettering (Northants), England

Tel.: +44 (0) 1536 522 960
www.twinbusch.co.uk | E-Mail: info@twinbusch.co.uk
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