Productoverzicht

Zitten op hoog niveau

ZITTEN OP
HOOG NIVEAU
EBLO Seating bv is de officiële importeur
van ISRI stoelen en onderdelen in de Benelux
en het Verenigd Koninkrijk. Het merk staat
bekend om de hoogwaardig ergonomische
stoelen voor chauffeurs en bijrijders
van diverse voer- en vaartuigen. ISRI
kenmerkt zich door zijn betrouwbaarheid,
duurzaamheid en kwaliteit.
Met een breed assortiment en
jarenlange ervaring op het gebied van
chauffeursstoelen, kunnen wij u adviseren
welke stoel het best past bij u en uw
voertuig. Wereldwijd vertrouwen al vele
chauffeurs op de hoogwaardige kwaliteit en
het zitcomfort van ISRI.
Naast stoelen leveren wij ook alle
onderdelen. Met onze ruime kennis weten
wij exact welk onderdeel geschikt is voor uw
stoel.
EBLO Seating bv is al ruim 35 jaar
gespecialiseerd in het oplossen van
zitproblemen. Wij heten u welkom in
ons pand, dat met meer dan 10.000m2
voldoende ruimte biedt voor opslag,
assemblage en meerdere showrooms.
Neem contact met ons op voor meer
informatie of kijk www.isri.nl
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ISRI 6860/875 NTS2
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Introductie NTS2
Stoelen voor
BUSSEN & VRACHTWAGENS
NTS2 - DE NIEUWSTE GENERATIE
De nieuwe productserie van ISRI biedt het hoogste ergonomische zitcomfort in combinatie met innovatieve
functies in modern aansprekend design. De NTS2 is in de uitvoering Comfort en Premium leverbaar.
Gordel
De gordel heeft een instelbereik van 60 mm en is in 6 stappen van 10mm
instelbaar. Deze gordelinstelling is zeer makkelijk te bedienen door licht tegen
de gordeldoorvoer te drukken en de positie te verdraaien. De gordel is volledig
gekeurd volgens de nieuwste keuringvereisten ECE 17.

Armleuning
Het nieuwe design van de armleuning sluit perfect aan bij de modernere
uitstraling van de NTS2 stoel. De ergonomie is verbeterd en het
bedieningsgemak van de instelling is door het grotere instelwiel toegenomen.

Bedieningen
De bedieningselementen van de verschillende functies zijn makkelijker te
bedienen en intuïtief geplaatst. De afdekkingskappen zijn versterkt, strakker
afgewerkt en alle bevestigingsschroeven zijn onzichtbaar aan de binnenkant
geplaatst.

Onderstel
De specificaties en instelmogelijkheden van het onderstel zijn op vele punten
verbeterd. Zoals de veerweg, de zitdiepte en horizontaalinstelling. Daarnaast
is het verwarmings- en klimaatsysteem vernieuwd en zijn er diverse nieuwe
technische mogelijkheden beschikbaar.

Rugleuninginstelling
Schouderaanpassing

Zitdiepte-instelling
Sneldaalknop

3 standen ventilatie en verwarming
(ISRI Klima, Premium uitvoering)

Neigingsinstelling

IPS systeem

Hoogte-instelling

Instelbare schokdemper

www.isri.nl
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ISRI 6860/875 NTS
Specifications
• Integrated compressor
• Continuous height adjustment,
up to 150 kg (fully automatic on KA,
manual on KM)
• Suspension travel, 80 mm
• Tilt adjustment
• Height adjustment
(with memory on KA)

•Two seat belt points in line with current
regulations
•Backrest adjustment
• Adjustable vertical shock absorber
• Seat cushion adjustment
• Pneumatic lumbar support
• Hard-wearing, breathable textile cover

Optional seat climate control
Cover
Heating
Goco rubber

Foam pad

Seat pan

Fan

Optioneel
klimasysteem
Climate
control
panel
3 standen ventilatie en verwarming
(Premium uitvoering)
Rocker switch B
Three-setting ventilation/ heating

Display
Ventilation
Heating

Rocker switch A
Heat
Off
Ventilation

Backrest adjustment

Seat climate control
Adjustable vertical
shock absorber

Horizontal isolator

IPS (Integrated Pneumatic System)
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Stoelen voor
BUSSEN & VRACHTWAGENS

Inbouwstoel voor

Referentienr. stoel links

Referentienr. stoel rechts

Uitvoering

Spoorbreedte

89713-01/00

89714-01/00

Comfort

216 mm

89723-01/00

89724-01/00

Premium

216 mm

89707-01/00

89708-01/00

Comfort

230 mm

89717-01/00

89718-01/00

Premium

230 mm

89711-01/00

89712-01/00

Comfort

216 mm

89721-01/00

89722-01/00

Premium

216 mm

P serie
R serie
Vanaf bouwjaar 08-2003

Actros

Stoel met voorbereiding voor schakelconsole EPS III vanaf bouwjaar 2003

FH
FM

Met voorbereiding schakelhendel voor I-shift aan frame van stoel

Trakker
Euro Cargo
Stralis

89709-01/00

89710-01/00

Comfort

216 mm

89719-01/00

89720-01/00

Premium

216 mm

TGA
TGS
TGX

89705-01/00

89706-01/00

Comfort

230 mm

89715-01/00

89716-01/00

Premium

230 mm

XF
CF
LF

89713-31/00

89714-31/00

Comfort

305 mm

89723-31/00

89724-31/00

Premium

305 mm

Stoelen voor niet getoonde vrachtwagenmerken zijn tevens leverbaar. Inbouw in uw voertuig mogelijk.
Comfort uitvoering
• Luchtvering met automatische gewichtsaanpassing

• Voorbereiding voor montage armsteun in rugframe

• Geïntegreerde 3-punt gordelsysteem met hoogte-instelling

• Stoftype: TM02-2238/TU02-2239 (ISRI textiel antraciet/

• Hoogteverstelling met geheugenfunctie en automatische
instelling tot 150kg

grijs met fijne zilveren strepen)
• Alle stoelen: TÜV getest

• Geïntegreerde hoofdsteun
• Schouderaanpassing (kyfose)

Opties

• Neiginginstelling

Armleuningen: PU of gestoffeerd, verwarming, draaiplateau,

• Horizontaalinstelling

lederen bekleding, beschermhoes

• Traploos instelbare schokdemper
• Horizontaalvering in- en uitschakelbaar

Premium uitvoering

• Zitdiepte-instelling

• Als comfort uitvoering, maar met 3 standen ventilatie en

• IPS (pneumatische lumbale steun met tweevoudige zijwang)

verwarming (ISRI Klima)

• Sneldaalknop

www.isri.nl
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Stoelen voor
BUSSEN & VRACHTWAGENS

ISRI 6860/885 NTS

ISRI 6860/875 NTS2

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering
• Luchtgeveerd, tot 150kg, volledig automatisch
• Veerweg 120mm
• Hoogte en zitneiging instelbaar
• Zitdiepte-instelling 80mm
• Dubbel blokkerende verstelslede
• Schokdemper traploos instelbaar
• In- en uitstapknop
• Dubbele lendensteun met zijwanginstelling
• Meervoudig verstelbare rugleuning
• Pneumatisch instelbare schouderinstelling
• ECE R14 N3 gekeurde in 60mm hoogte verstelbare
3-puntsgordel met waarschuwingssysteem
• Geïntegreerde hoofdsteun

• Luchtgeveerd, tot 150kg, volledig automatisch
• Veerweg 100mm
• Hoogte en zitneiging instelbaar
• Zitdiepte-instelling
• Dubbel blokkerende verstelslede
• Schokdemper traploos instelbaar
• In- en uitstapknop
• Dubbele lendensteun met zijwanginstelling
• Volledig verstelbare rugleuning
• Geïntegreerde hoofdsteun
Opties
• 3 standen ventilatie en verwarming (ISRI Klima)
• Verstel- en opklapbare armleuningen
• Microfoon Blaupunkt
• Draaiplateau
• Lederen bekleding
• Beschermhoes
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Opties
• 3 standen ventilatie en verwarming (ISRI Klima)
• Verstel- en opklapbare armleuningen
• Microfoon Blaupunkt
• Draaiplateau
• Lederen bekleding
• Beschermhoes

www.isri.nl

Stoelen voor
BUSSEN & VRACHTWAGENS

ISRI 6860/870

ISRI 6860/875 NTS

Comfort uitvoering
• Luchtgeveerd, tot 150kg, volledig automatisch
• Veerweg 100mm
• Hoogte en zitneiging instelbaar
• Dubbel blokkerende verstelslede
• Geïntegreerde 3-puntsgordel
• Schokdemper traploos instelbaar
• In- en uitstapknop
• Volledig verstelbare rugleuning
• Dubbele lendensteun

Comfort uitvoering
• Luchtgeveerd, tot 150kg, volledig automatisch
• Veerweg 100mm
• Hoogte en zitneiging instelbaar
• Zitdiepte-instelling
• Dubbel blokkerende verstelslede
• Geïntegreerde in hoogte verstelbare 3-puntsgordel
• Schokdemper traploos instelbaar
• In- en uitstapknop
• Dubbele lendensteun met zijwanginstelling

Opties
• Verstel- en opklapbare armleuningen
• Verstelbare hoofdsteun
• Verwarmingselementen
• Draaiplateau
• Zitdiepte-instelling
• Lederen bekleding
• Beschermhoes
• Tevens leverbaar in Economy uitvoering

• Volledig verstelbare rugleuning
• Geïntegreerde hoofdsteun
Opties
• 3 standen ventilatie en verwarming (ISRI Klima)
• Verstel- en opklapbare armleuningen
• Draaiplateau
• Lederen bekleding
• Beschermhoes

www.isri.nl
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UNIVERSELE
STOELEN

ISRI 1000/517

ISRI 6000/517

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering

• Statische stoel

• Mechanisch geveerd, veerweg 80mm

• Hoogte en neiging instelbaar, 65mm

• Gewichtsinstelling van 50-130kg

• Dubbel blokkerende verstelslede

• Hoogte en neiging instelbaar, 65mm

• EG gekeurde gordelmontagepunten

• Dubbel blokkerende verstelslede

• Volledig verstelbare rugleuning

• EG gekeurde gordelmontagepunten
• Volledig verstelbare rugleuning

Opties
• Zitdiepte-instelling

Opties

• Verstel- en opklapbare armleuningen

• Zitdiepte-instelling

• Verstelbare hoofdsteun

• Verstel- en opklapbare armleuningen

• Automatische heupgordel

• Verstelbare hoofdsteun

• Lendensteun

• Automatische heupgordel

• Verwarming

• Lendensteun

• Draaiplateau

• Verwarming

• Beschermhoes

• Draaiplateau

• Lederen bekleding

• Beschermhoes

• Contactschakelaar

• Lederen bekleding
• Contactschakelaar
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UNIVERSELE
STOELEN

ISRI 6500/517

ISRI 6500/517 PRO

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering

• Luchtgeveerd, 50-130kg, automatische instelling

• Luchtgeveerd, 50-130kg, automatische instelling

• Veerweg 80mm

• Veerweg 80mm

• Hoogte en neiging instelbaar, 65mm

• Hoogte en neiging instelbaar, 65mm

• Dubbel blokkerende verstelslede

• Dubbel blokkerende verstelslede

• EG gekeurde gordelmontagepunten

• Zitdiepte-instelling

• Volledig verstelbare rugleuning

• Instelbare horizontaalvering
• Volledig verstelbare rugleuning

Opties

• Dubbele lendensteun en zijwangen

• Zitdiepte-instelling
• Verstel- en opklapbare armleuningen

Opties

• Verstelbare hoofdsteun

• Verstel- en opklapbare armleuningen

• Automatische heupgordel

• Verstelbare hoofdsteun

• Lendensteun

• Verwarming 24V

• Verwarming

• Draaiplateau

• Draaiplateau
• Beschermhoes

• Beschermhoes

• Lederen bekleding

• Contactschakelaar

• Contactschakelaar

• Compressorset

• Compressorset

www.isri.nl
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Stoelen voor
BOUWMACHINES

ISRI 6830 KM/855
NTS Compact

ISRI 6830 KM/870

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering

• Luchtvering compressor 12V

• Luchtvering compressor 12V

• Gewichtsinstelling handmatig

• Gewichtsinstelling handmatig

• Hoogte en neiging instelbaar

• Hoogte en neiging instelbaar

• Horizontaalinstelling, spoorbreedte 320mm

• Horizontaalinstelling, spoorbreedte 320mm

• Rugleuninginstelling

• Rugleuninginstelling

• Zitdiepte instelling

• Zitdiepte instelling

• Lendensteun pneumatisch

• Lendensteun pneumatisch

• Verwarming 12V

• Verwarming 12V

• 2-punts rolgordel

• 3-puntsgordel

Opties

Opties

• Hoofdsteun

• Verstel- en opklapbare armleuningen

• Armleuningen

• Hoofdsteun

• Beschermhoes

• Armleuningen

• Draaiplateau

• Beschermhoes

• Lederen bekleding

• Draaiplateau

• Contactschakelaar

• Lederen bekleding
• Contactschakelaar
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Stoelen voor
BOUWMACHINES

ISRI 6030/880 NTS

ISRI 6830 KA/880 NTS

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering

• Mechanisch geveerd, tot 150Kg

• Luchtgeveerd, tot 150kg, volledig automatisch

• Hoogte en neiging instelbaar

met ingebouwde 24V compressor

• Horizontaal instelling, spoorbreedte 216mm

• Hoogte en neiging instelbaar

• Rugverstelling

• Zitdiepteverstelling
• Lendensteunverstelling en zijwangen

Opties

• Traploos instelbare schokdemper

• Hoofdsteun

• Horizontaalvering

• Armleuningen

• 3 standen ventilatie en verwarming 24V

• Verwarming

(ISRI Klima)

• Automatische 2-puntsgordel
• Beschermhoes

Opties

• Draaiplateau

• Armleuningen

• Lederen bekleding

• Hoofdsteun

• Contactschakelaar

• Automatische 2-puntsgordel
• Beschermhoes
• Draaiplateau
• Lederen bekleding
• Contactschakelaar

www.isri.nl
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Stoelen voor
BOUWMACHINES

ISRI 6500 KM/577

ISRI 6000/577V

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering

• Luchtvering met ingebouwde 24V compressor

• Mechanisch geveerd, max 130kg

• Gewichtsinstelling, manueel

• Gewichtsinstelling

• Horizontaalverstelling, spoorbreedte 216mm

• Horizontaalverstelling, spoorbreedte 216mm

• Hoogte en neiging instelbaar, 65mm

• Hoogte en neiging instelbaar, 65mm

• Rugverstelling

• Rugverstelling

• Gewichtsinstelling aan voorzijde

• Bevestigingspunten voor veiligheidsgordel

• Bevestigingspunten voor veiligheidsgordel
Opties
Opties

• Armleuningen

• Armleuningen

• Verstelbare hoofdsteun

• Verstelbare hoofdsteun

• Contactschakelaar

• Contactschakelaar

• Draaiplateau

• Draaiplateau

• 12V/24V stoelverwarming

• 12V/24V stoelverwarming

• Beschermhoes

• Beschermhoes

• Lederen of PVC bekleding

• Lederen of PVC bekleding
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Stoelen voor
BOUWMACHINES

ISRI 6830 KA/877
NTS 4-Point

ISRI 6000/577 SK

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering

• Luchtvering met 24V compressor

• Mechanisch geveerd met hoge rugleuning

• Automatische 4-puntsgordel (rood)

• 100 mm verticale veerweg

• Automatische gewichtsinstelling 50 – 150 Kg

• Gewichtsinstelling tot 130 Kg

• Rugleuning verstelbaar

• Bediening van de stoel aan de voorzijde

• Pneumatische lendensteun en zijwangen

• Opklapbare console links, vaste console rechts

• Zitkussen diepte- en neigingsverstelbaar

• Hoogte- en kantelverstelling van 65mm, voorzijde

• Instelbare schokdemper
• Horizontaalvering

Opties

• Geschikt voor botsabsorbervoertuigen (ISO 6683)

• Armleuningen
• Contactschakelaar

Opties

• Verstelbare hoofdsteun

• 3 standen ventilatie en verwarming (ISRI Klima)

• Draaiplateau

• Armleuningen

• Opblaasbare lendensteun

• Zwarte 4-puntsgordel

• 12V/24V stoelverwarming

• Adaptiesysteem voor joystick console

• Beschermhoes
• Lederen of PVC bekleding

www.isri.nl
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Stoelen voor
HEFTRUCKS

ISRI 2300 LR / MR

ISRI 6000/575

Comfort uitvoering 2300 LR
• Laag mechanisch geveerd
• Instelbaar tot 130kg
• Stoelbreedte 460mm
• Verkrijgbaar in spoorbreedte 320mm
• Heupgordel volgens EG-95/63 norm
• PVC bekleding
• Verstelbare rugleuning

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering 2300 MR
• Smal en laag mechanisch geveerde heftruckstoel
• Instelbaar tot 130kg
• Stoelbreedte 420mm
• Verkrijgbaar in spoorbreedte 216mm
• PVC bekleding

Opties

• Mechanisch geveerd
• Gewichtsinstelling
• Horizontaalverstelling, spoorbreedte 216mm
• Hoogte- en neigverstelling, 65mm
• Rugverstelling
• Bevestigingspunten voor veiligheidsgordel

• Verstelbare hoofdsteun
• Hoge rugleuning (type 577)
• Contactschakelaar
• Draaiplateau
• 12V/24V stoelverwarming

Opties
• Heupgordel (2300 MR)
• Armleuningen
• Contactschakelaar
• Zitting en rugkussen los leverbaar
• Stof
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• Armleuningen

• Beschermhoes
• Lederen of PVC bekleding

www.isri.nl

Stoelen voor
KRANEN

ISRI 4004/400

ISRI 6000 K 2000 EB

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering

• Mechanisch geveerd

• Mechanisch geveerd 6000 onderstel met

• Compacte kraancabinestoel

gewichtsinstelling

• Hoogteverstelling 100mm met gewichtsinstelling

• Hoogte- en neigingsinstelling

• Lage rug

• Zitdiepte-instelling

• Rugleuning omklapbaar

• HR+ zitkussen met V uitsparing

• Stoel kantelbaar

• Ergonomisch gevormde rugleuning
• Flagrant ISRI stof

Opties
• Hoge rug (4004/400 HB)

Opties

• 4004/400 KP PVC bekleding

• ECE gekeurde 2, 3 of 4 punt gordelsystemen

• Armleuningen

• Hoofdsteun

• Lendensteun

• Armleuningen in diverse soorten

• Multi-Rail systeem

• Draaiplateau

• Lederen bekleding

• Lederen bekleding

• Beschermhoes

• Contactschakelaar
• Multi-Rail systeem
• Console
• Lendensteun

www.isri.nl
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STUURSTOELEN & 24H STOELEN

MODEL 1000 MARINE

MODEL 1000/24/7

Comfort uitvoering

Comfort uitvoering

• Comfort stuurstoel

• 24-uurs bureaustoel

• Neigingsinstelling

• Neigingsinstelling

• Kantelinstelling

• Kantelinstelling

• Hoogte-instelbaar met vlak voetkruis

• Hoogte-instelling (gasgeveerd)

• Rugverstelling met fijne vertanding

• Rugverstelling met fijne vertanding

• Extra sterke bekleding

• Lendensteun pneumatisch
• Extra sterke bekleding

Opties
• Zitdiepte instelling

Opties

• Hoofdsteun

• Zitdiepte instelling

• Armleuningen in diverse uitvoeringen

• Hoofdsteun

• Lendensteun pneumatisch

• Armleuningen in diverse uitvoeringen

• Lederen bekleding

• Lederen bekleding

• Diverse kolom uitvoeringen

• Hogere gasveer

• Diverse voetsteun uitvoeringen

• Voetensteun bij hoge gasveer
• Vaste voeten ipv wielen
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SERVICE

Ersatzteilliste / Spare part list
Ident-Nr. / Ident-no
Bennenung / term
Kunde / customer
Projekt / project
Stand / stand

89713-31
ISRI 6860/875 NTS li.
ISRI 6860/875 NTS LH

12.02.2009

incl. 56 - 59

Onderdelen
enth.
2 - 13

EBLO levert het complete onderdelenprogramma van ISRI. Om het juiste onderdeel
voor uw stoel te bepalen, kunnen we de gedigitaliseerde exploded view tekeningen
raadplegen met hieraan gekoppeld de onderdeellijsten en tekeningen hiervan. Door
deze mogelijkheden gecombineerd met een ruime ervaring in het werken met de vele
stoelen van ISRI, zijn wij steeds in staat u hierin snel van dienst te zijn.
enth.
33

enth.51

Reparaties en montage
Om de onderdelen correct te monteren kunnen we u ondersteunen met duidelijke
en digitale montage instructies en advies. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om
uw stoel te reviseren of te herstofferen met stof of leder. In onze ruime werkplaats
en stoffeerderij staat een kundig team u terzijde om samen met u een passende,
kostenbesparende manier te vinden om uw huidige of nieuwe stoel helemaal naar uw
wens te maken. Zelfs op uw eigen locatie kunnen wij u daarin ondersteunen.

Zittingen en schuimdelen
Het zwaarst belaste onderdeel van een stoel is wel de zitting, dit zie je meestal ook
snel terug bij de stoelen. EBLO heeft een zeer compleet programma van zittingen,
schuimdelen en hoezen van de vele stoelen die door ISRI in de loop der jaren zijn
geproduceerd. Tevens kunnen we uw huidige zitting in de meeste gevallen ook
repareren. Neem gerust contact met ons op om voor u een passende oplossing te
vinden als uw zitting kapot is of vervangen moet worden.

www.isri.nl
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Officieel importeur ISRI

WWW.ISRI.NL
WWW.ISRINGHAUSEN.BE
ISRINGHAUSEN is de internationale marktleider in

Met name voor de eerste montage klanten zoals b.v.

ontwikkeling en productie van innovatieve en hoog

CATERPILLAR, DAF, DAIMLER AG, ISUZU, IVECO, JCB,

waardige ergonomische stoelen voor commerciële

KOMATSU, LIEBHERR, MAN, MITSUBISHI, NAVISTAR,

voertuigen. In meer dan 50 fabrieken verspreid over

RENAULT, SCANIA, VOLKSWAGEN en VOLVO worden

20 landen worden dagelijks diverse stoelen, voor de

speciale stoelen gefabriceerd in een exclusief design en

chauffeur en/of bijrijder(s), gefabriceerd die bestemd

uitvoering. Een wereldwijd dealer netwerk is aangesteld

zijn voor onder andere vrachtwagens, bouwmachines,

en verantwoordelijk voor de service en levering van

bussen, kranen en vele andere voer- of vaartuigen.

stoelen of onderdelen voor de aftermarket.

Zitten op hoog niveau

Uw dealer:

Uw importeur:
EBLO Seating bv

ISRINGHAUSEN GmbH & Co. KG

Schrijnwerkersstraat 10

ISRINGHAUSEN-Ring 58, 32657 Lemgo

3334 KH Zwijndrecht, Nederland

Duitsland

T +31 (0) 180 - 512 866

T: +49 (0) 5261 - 210 0

F +31 (0) 180 - 519 782

F: +49 (0) 5261 - 210 310

info@isri.nl, www.isri.nl

info@isri.de, www.isri.de

