Karosszéria

Segítség a karosszériamunka gyorsításához
„Speed benches”, gyors húzópadok az Autorobottól
Az Autorobot évekkel ezelőtt is elindított egy akciót, amivel olyan karosszériásszervizeknek kívánt segítséget nyújtani, a fejlesztésekhez olyan ötleteket adni, amelyekkel lépésenként lehet bővíteni a már meglévő felszerelést,
egyes szerszámok, tartozékok – például húzótorony – megduplázása nélkül akár két padot lehet kiszolgálni úgy,
hogy csak az alapfelszerelést vesszük meg.

A sorozat négy húzópadból és különböző
tartozékokból áll. Nem kell megvásárolni
egy komplett szettet, tartozékokkal együtt,
szabadon választható minden felsorolt
egység és tartozék, és ráadásul a normál
árjegyzékben található árnál olcsóbban.
A sorozat az XLS+ alappadra épül.
500xls/au+

Az első 500XLS/AU emelős pad négy
hagyományos küszöbcsíptetővel van felszerelve. Olyan szervizeknek ajánljuk, melyek például már rendelkeznek egy másik

Autorobot-szettel, de úgy gondolják, hogy
annak húzótornyával, tartozékaival, jó szervezéssel egyszerre két padot is ki lehet
szolgálni, két kocsit is lehet javítani anélkül,
hogy egyiket le kellene venni, ha valami
miatt nem folytatható a munka.
Ha valaki korábban vásárolt egy Autorobot
Micrót – bármelyiket az évek során kiadott
különböző típusok közül – hidraulikával,
húzótoronnyal, tartozékokkal, nagyon gazdaságosan nagy lépést tehet előre a fejlesztésben egy ilyen emelős-rámpás pad
megvásárlásával.
Az előbbi példánál maradva az 500XLS/
AU+ pad – melyben húzótorony is van –,

500xls/au

60

autótechnika 2010 I 4

csak a hidraulikát kell cserélgetni a két gépen.
Az 500XLS/AU+1 padban már hidraulika
is van, ezáltal vagy két padon egyidejűleg
folyhat a munka, gondosan szétválogatva
a különböző igényű munkákat a két különböző termelékenységű pad között, vagy
például az emelős padon egyszerre két toronnyal lehet bonyolultabb javítási munkát
végezni.

Karosszéria
Az 500XLS/AU+2 padhoz jár egy csörlő,
amivel a kocsi felhúzását könnyíthetjük, és
egy emelőpapucsszett, amit a küszöbcsíptetők helyére szerelve egyszerű szerelőmunkák – pl. kipufogószerelés stb. – végezhetők anélkül, hogy a kocsit felfogószettel
rögzítenénk.
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A következő számban a speed
bench padokhoz megvásárolható tartozékokat ismertetjük.
Ezeket a szetteket 2010.
június végéig igen kedvezményes áron ajánljuk
kedves Partnereinknek.
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Bővebb információ: Pere Kft. • 2030 Érd, Rekettye u. 38.
Tel./fax: 23/371-172, 30/948-6916. • E-mail: perekft@t-online.hu, www.perekft.hu/autorobot

Autorobot Speed
Bench-szettek

a jövedelmezőbb karosszériaegyengetéshez
Az Autorobot panelhúzó 4 szett tartalmaz egy
HP"+ ellenállás-hegesztő gépet tartozékokkal, egy
panelhúzó szettet tartozékokkal és egy szerszámállványt, amin a panelek horpadásainak kihúzásához szükséges szerszámok könnyen elérhetőek,
kéznél vannak.

A szett kedvezményes ára:
798 000 Ft+áfa helyett
a DIGA idején túl június 30-ig

614+4 panelhúzó szett 4

700 000 Ft +áfa

