
Bilag inventar værksted 

 

Værkstedsudstyr:  

1 stk .4 søjlet lift, med tilhørende donkraft 

1 stk. 2 søjlet lift 

1 stk. Sakselift  

2 stk. Kompressore 

1 stk. Dækmonteringsmaskine med hjælpearm  

1 stk. Balancemaskine med div konuser og fransk opsp. 

1 stk. Aircon station R134 

5 stk pumper til motorolie 

1 stk. Miljøramme til spildolie 

1 stk. Palleløfter 

1 sæt. Ilt/gas rollerflam 

1 stk. Diagnosetester “Launch” 

1 stk. Olieaftappervogn  

1 stk. Svejser migatronic 

1 stk. Gearkasseløfter  

2 stk. sækkevogne 

2 stk. transportvogne 400 kg. 

1 stk. Værktøjsvogn 

2 stk. Kemiskabe 

3 stk. Bato luftnøgler 

1 stk. Pulverslukker 6 kg. 

2 stk. Fjederpresser 

1 stk. Lygteindstilling app.  



1 stk. AC donkraft 

2 stk. Komplette HPA laserudmåling 

1 stk. Væghængt bænksliber 

2 stk. Vinkelsliber. 

1 stk. Accuboremaskine 

1 stk. Luftvinkelboremaskine 

1 stk. Bosch el pladesaks 

1 stk. Bosch varmepistol 

1 stk. Hydralisk presse værktøj  

1 stk. Hydralisk lovpligtig dækløfter 

1 stk. Slagaftrækker til nav 

2 sæt. Lejemonterings værktøj  

2 stk. Værkstedbukke 

1 stk. DEwalt bajonetsav 

1 stk. Proff. 1400 AMP startbooster 

1 stk. CTEC multi xs 25000 lader  

2 stk. Trailertest udstyr 7 og 13 pol  

1 stk. Dækpumpestation  

 

Derudover:  håndværktøj, topnøglesæt, specialtoppe, luftværktøj, 

tandremsværktøj, gearoliepumper, specialværktøj, lappeværktøj, 

gevindværktøj, håndlamper, måleværktøj, trappestige og alustiger, 

forlængerledninger, luftslanger, fejekost, skovl, stålreoler, sandblæser 

udstyr, bremseudlufter, udstyr til undervognsbehandling, refraktometer, 

bremsevæsketester, loddekolbe og tin, oliefilterværktøj, bundpropværktøj, 

drivakselmanchett værktøj, Aircon lasertermometer, fedtsprøjter, 

trykprøvning til kølere, kompressiontester, multimeter,  

  



 

 

 

Inventar kontor: 

Skrank til ekspedition 

Reoler butik og arkiv 

2 cafestole og bord 

Funktionsdygtig pc, med monitor 

Printer 

Dankort terminal, virker mange år frem 

Stregkodelæser 

 Alarm anlæg Securitas 

 

 

Inventar frokoststue: 

Bord og 4 retro stole 

Køleskab, microovn.  

Elkedel, kaffemaskine 

Radio. 

 

Inventar omklædningsrum: 

4 stk. Omklædningskabe 

Rengøring artikler, mobber og spande 

Klude og håndklæder 

 

Inventar varmerum. 



Vaskemaskine kun 1 år gammel 

Tørretumbler, stålreol, Elektrolux industristøvsuger. 

 

 

Lager :  

 

Lagerværdi optalt pr. 14/3 -19 til 34.777 kr.  

Bestående af Olie, filtre, udstødnings rep.dele, pærer, viskerblade, 

kølervæske, sprinklervæske, manchetter, dæk, R134 kølemiddel mm.  

 

Udover lageroptællingværdi er der meget mere.  

F.eks:  clamps, gummiophæng, udstødningpakninger, udstødningspasta, 

slibeskiver, skæreskiver, boltreol med alt i skruer, bolte, møtrikker, 

partikkelfilter rens, eolyse til franske biler, håndrens, balancevægte over 

2500 stk, ventiler, lapper, lim, dækpasta, dæklim, TPMS ventiler, hjulbolte, 

hjulmøtrikker, AC ventilkegler, bremsevæske, AC olie med spormiddel, fedt, 

og smøremiddel, samlerør udstødninger, bolte og fjedre for samme, strips 

sortiment, montering ledning rød/sort, dækposer, kemi, spartel, maling, 

splitsortiment, kabelsko, spændbånd, popnitter, bremserør omløber 

sortiment, bremserør, sikring sortiment, lager af hulrumsbeskyttelse, 

stensalgsbeskyttelse og undervognsbehandling, tændrørs sortiment, 

aftørringspapir, kattegrus, engangs sædeovertræk, benzinslange, 

vaccumslange, centreringsringe,  støvhættesortiment, demo alufælge, 

kompressorolie, hydralik olie til maskiner,  

 

 

 

   

 

 



 


