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Superior 
Solutions

Ergonomisch, veilig en tijdbesparend
Het onderhoud van landbouwmachines gebeurt  

vaak liggend of zittend onder het voertuig.

De gebruikelijke hefhulpmiddelen, zoals krikken, 

bovenloopkranen en heftrucks, bieden niet genoeg 

veiligheid. Als gevolg daarvan moeten technici in  

onveilige en moeilijke omstandigheden onder de 

machines en voertuigen werken.

De hefbruggen van Stertil-Koni zijn een volledig  

ergonomische en veilige oplossing, zodat de technici 

kunnen staan terwijl ze reparaties of onderhoud 

uitvoeren.

Tractors en andere zware voertuigen met grote wielen 

kunnen moeiteloos worden geheven. De veelzijdigheid 

van de verschillende Stertil-Koni-hefbruggen zorgt 

ervoor dat een brede waaier aan machines, werktuigen 

en voertuigen kan worden geheven met dezelfde hefbrug.

Stertil-Koni levert op maat gemaakte en 

technisch geavanceerde oplossingen 

voor heavy duty hefbehoeften voor 

klanten wereldwijd, ondersteund met 

de best mogelijke service van ervaren 

lokale partners. Deze superieure 

oplossingen worden bedacht, ontwikkeld 

en geïmplementeerd door een team 

gespecialiseerde vakmensen met unieke 

expertise. Dankzij haar mensen, de 

volledig in eigen beheer uitgevoerde 

productie en haar internationale 

organisatie is Stertil-Koni de wereld-

wijde leider op het gebied van heavy 

duty voertuighefapparatuur. Naast 

de commerciële voertuigenindustrie 

richt Stertil-Koni zich ook op de 

landbouwsector, waarbij het specifieke 

hefoplossingen voor landbouwvoertuigen 

en getrokken materiaal ontwikkelt.



De draadloze en mobiele  
hefkolommen van Stertil-Koni
Van de langste trailer tot de breedste maaidorser, van 

een enkelassig voertuig tot een zestienassig voertuig:  

de draadloze en mobiele hefkolommen van Stertil-Koni 

bieden een superieure hefoplossing. Erg veelzijdig voor 

het veilig heffen van allerlei landbouwmachines en  

-voertuigen, met een ideale werkhoogte die binnen 

enkele seconden kan worden versteld. Op iedere geschikte 

locatie, met een draadloos bestuurbare configuratie die 

gelijklopend heffen en zakken mogelijk maakt.

De mobiele hefkolommen van Stertil-Koni zijn uitgerust 

met het ebright Smart Control Systeem. Een gebruikers-

vriendelijk touch-screen met veel nuttige informatie voor 

de gebruiker. 

en in lijn met de GEZONDHEIDS- en
     VEILIGHEIDSmaatregelen



en uiterst flexibel

TOUCH-
SCREEN  

98%  
RECYCLEBAAR

BIOLOGISCH 
AFBREEKBARE 

OLIE



Stertil-Koni Universele Oplossingen
Stertil-Koni heeft een aantal speciale adapters en 

andere accessoires voor landbouwvoertuigen  

ontwikkeld, zoals een verstelbare wielklem en een 

bredere dwarsbalk. In een driekolomsconfiguratie  

voor getrokken werktuigen en machines worden  

de mobiele hefkolommen voorzien van een speciale  

K 80-trekoog adapter. Met een capaciteit tot wel  

70 ton per hefsysteem, kunnen de hefbruggen van  

Stertil-Koni zware landbouwmachines en -voertuigen 

heffen met slechts één druk op de knop.

•  Onafhankelijk mechanisch 
vergrendelingssysteem 

Schakelt in bij 125 mm vanaf 

vloerniveau. Grendelpal werkt 

op zwaartekracht.

•  ebright Smart Control 
Systeem

•  Grendelprofiel 
Met stappen van 35 mm.

•  Obstructiebeveiliging

•  Automatische  
overbelastingsbeveiliging

•   Betrouwbaar hydraulisch 
systeem met lange  
levenscyclustechnologie



Het Stertil-Koni-assortiment van zware 
hefbruggen 
Een divers en volledig assortiment van producten voor 

het heffen van alles dat zwaar is en rolt.

De RIJBAANLIFT  
van Stertil-Koni  
•  Ideaal voor tractors, graafmachines en wielladers

•  Verticaal heffen zonder bovenloop, waardoor ruimte 

wordt bespaard

•  Optimale bewegingsvrijheid zonder dwarsbalken  

en basisframes

•  Maximale hefhoogte van 1.750 mm

•  Hefvermogen van 20.000 kg tot 70.000 kg

•  Simpele, intuïtieve bedieningselementen

•  Inbouw- of opbouwmontage

•  Rijbaanlengtes van 5,7 meter tot 14,5 meter en 

tandemconfiguraties (meer hefbruggen in een rij 

opgesteld) tot wel 29 meter

S T ER T I L
S U P E R I O R  S O L U T I O N S

MOBIELE HEFKOLOM

DIAMONDLIFT

4-KOLOMSHEFBRUG



OVERBELASTINGS- 
BEVEILIGING

MAX. 32 
GEKOPPELDE 

KOLOMMEN

VERSTELBARE 
HEF- EN 

DAALSNELHEDEN

UNIEK 
GELIJKLOOP 

SYSTEEM

met Stertil-Koni-hefsystemen

4-KOLOMSHEFBRUGGEN  
met verschillende rijbaanlengtes
• Rijbaanhefbrug zonder dwarsbalken

• Ruimtebesparend ontwerp

•  Geschikt voor grote en zware zelfbesturende  

voertuigen

• Lage oprijhoogte

•  24.000 kg tot 60.000 kg en 120.000 kg voor 

tandemconfiguraties

De VERZONKEN  
STEMPELHEFBRUG  
van Stertil-Koni 
• Maximale bewegingsvrijheid

• Vermogen van 15.000 kg per cilinder

• Configuratie met 2 of 3 cilinders

• Geen elektrische onderdelen boven het vloerniveau

• Biologisch afbreekbare hydraulische vloeistof

•  Aluminium putafdekking met maximaal wiellast  

van 6.000 kg

• Simpele, intuïtieve bedieningselementen

•  Elektronische gelijkloopfunctie voor een maximale 

veiligheid en comfort

SKYLIFT

MAX
32



Stertil B.V.
Postbus 23

9288 ZG  Kootstertille
Nederland

Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com
vehiclelifts@stertil.nl

  Stertil-Koni
 /Stertil-b-v-  @Stertil 95

00
30

13
 A

G
R

I-
N

L 
11

-2
01

7.
 S

te
rt

il 
is

 e
en

 g
ed

ep
o

ne
er

d
 h

an
d

el
sm

er
k 

va
n 

S
te

rt
il 

B
.V

. 
W

ij 
b

eh
o

ud
en

 o
ns

 h
et

 r
ec

ht
 o

m
 s

p
ec

ifi
ca

ti
es

 z
o

nd
er

 k
en

ni
sg

ev
in

g
 e

n 
zo

nd
er

 t
er

ug
w

er
ke

nd
e 

kr
ac

ht
 t

e 
w

ijz
ig

en
.

Aarzel niet om contact  
op te nemen met ons 
adviesteam voor het heffen 
van landbouwmachines
+31 (0)512 33 44 44        
agricultural@stertil.nl

a member of the Stertil Group


