Vi skaper godt planlagte verksteder
som gir arbeidsflyt og lønnsom drift

- med kvalitetsprodukter fra verdensledende leverandører

Unik kunnskap og lang erfaring

Vårt kvalitetsstempel på hele prosessen

Vi deler alltid vår fagkompetanse, detaljkunnskap og bransjeerfaring med
våre kunder. Kunnskapsflyt er positivt og viktig for produktutviklingen.
Når behov, ønsker og rammer er definert kommer vi med løsningsforslag.

Vi er med helt fra start - fra planlegging til ferdig operativt verksted.
Vår erfaring og fagkunnskap er en styrke når behov skal defineres, valg
skal tas og beslutninger skal spikres.

Du skal være trygg på at vi er en kostnadsbevisst og effektiv leverandør
som setter vår yrkesstolthet høyt.

Visuelle presentasjoner utarbeides for at du skal få et tydelig bilde
av hvordan verkstedet vil fungere i praksis. 3D tegninger gir et
virkelighetsnært bilde og gjør den videre prosessen enklere.

En arbeidsplass med velfungerende rutiner og god arbeidsflyt gir
arbeidsglede. Når alt man kan ha kontroll over er skikkelig planlagt,
verktøy og utstyr har sin faste plass, og de ansatte vet hvordan produkter
skal brukes – ja, da ligger alt til rette for bra business.

Tilbakemeldinger fra våre kunder bekrefter at dette er et viktig
hjelpemiddel. Tegningene viser alt av produkter og plasseringen av disse.
Dette gjør det lettere å oppdage evt endringer man ønsker å gjøre - eller
gir en ekstra trygghet om at definerte behov er ivaretatt på beste måte.

Dynamisk samarbeid gir vellykkede prosjekter

Holberg Auto

Fornøyde kunder er vårt mål – og vi jobber knallhardt for alltid å innfri.
Våre ansatte er kontinuerlig på jakt etter mer fagkunnskap, nysgjerrige på hva
som rører seg i bransjen og liker å ligge i forkant. Det mener vi du bør utnytte…

- planlegger nytt verksted. Vi har etter deres ønske
utarbeidet et visuelt forslag og gitt tilbud. Da gjenstår det
å se om de viser oss tillitten!

Gjennom årene har vi tilrettelagt ulike installasjoner og gjennomført komplette
anlegg. I tillegg har vi selvfølgelig levert enkeltprodukter- og verktøy.
I Norge er vi den leverandøren med lengst og bredest kompetanse på
direktefyrte, gassdrevne lakkabiner.
Vi nevner her noen av våre referanser, og ønsker du mer detaljert informasjon
er det bare å kontakte oss!
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Karosserispesialisten
2 USI lakkeringskabiner, 5 USI forberedelsessoner,
IR/UV fra IRT, Dan Fugt befuktningsanlegg, Herkules
løftebord, sveiseutstyr og BOXO verkstedinnredning.

Skadesenteret Buskerud
2 USI lakkeringskabiner, 5 USI forberedelsessoner, Herkules
løftebord, IR/UV fra IRT, Regenair ventilasjonsanlegg,
Dan Fugt befuktningsanlegg, Celette rettebenk og annet
utstyr/verktøy til karosseriavdeling.

Bil i Nord, avd Svolvær
1 USI lakkeringskabin med sideforskyvning,
2 forberedelsessoner, IR/UV fra IRT, Herkules løftebord og
blanderomsinnredning fra Drexter og Greenline, Regenair
ventilasjonsanlegg, lys og rullegardiner i skadeavdeling.

Bilbyen Skadesenter Finnsnes
1 USI lakkeringskabin med forøyet tak,
2 forberedelsessoner, Lajac slipeavsug, Herkules
løftebord, BOXO verksted innredning, IR/UV fra IRT og
Regenair ventilasjonsanlegg.

Sarpsborg Lakkering
1 USI lakkeringskabin, 4 forberedelsessoner,
vært prosjektansvarlig og koordinert alle byggearbeider
under ombygging.

Solide produkter til alle typer verksteder
Lang fartstid i bransjen har gitt oss muligheten til å velge de beste
produktene, fra de meste kjente leverandørene, i vårt marked.
Når vi kommer med anbefalinger på innredning, installasjoner, produkter
og verktøy er det en ekstra trygghet at seriøse aktører er valgt.
Våre leverandører følger markedet tett. De vet hvilke tøffe krav som
forventes av deres produkter.
Å samarbeide med de beste gir de beste resultatene.
Stor produktbredde kombinert med individuelle tilpasninger – gir gode
forutsetninger. Da er det opp til deg å få mest mulig ut av potensialet og
dine medarbeidere.

I mer enn 40 år
har USI Italia
utviklet innovative
kvalitetsprodukter.
Med sine
lakkeringsbokser,
forbedringssoner
og lakktest-kabiner,
som er spesielt
designet for
billakkeringsbransjen,
er USI Italia anerkjent
som ledende med sitt
brede produktspekter.
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Alt av inventar til blanderom.

Utvikler innovative og teknologiske løsninger for
sveisebransjen, i tråd med markedets og egne
kunders behov.

TP 230 er enfasede sveiseaggregater på hjul, mikroprosessorstyrt,
egnet for MIG / MAG (manuell, synergisk eller pulserende), TIG-DC
(manuell eller pulserende) og elektrodesveising.

Drester Classic 1000 er en effektiv
pistolvasker for vannbasert lakk.

Drester Classic 1050 er en manuell
pistolvask for høytrykksrengjøring.

Pro Spot har kvalitetsprodukter for sveising og reparasjoner.

Ergonomisk løfteutstyr med kompakt, god design og støvsugersystem
med høy effektivitet og meget brukervennlig.

Aluminum Weld Station er designet for å
utføre aluminiumsreparasjoner.

Med en Herkules HLS 1200 løftes og senkes arbeidsposisjonen på en sikkert og rask
måte. Det blir enklere å komme til skadede områder og arbeidsstillingen blir bedre.

i5 Smart Welder er designet for å håndtere
alle nye kraftige ståltyper.
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DAN FUGT

Fuktigheten i luften har en viktig egenskap som ofte blir undervurdert
eller oversett i mange bransjer og prosesser. Vi kan levere anlegg både til
verksteder og spesialanlegg for befuktning av lakkeringskabinen.

Markedsleder av herdingsprodukter og spesialister på infrarød
oppvarming/tørking og ultrafiolett herding.

IRT Skinnesystem.

®

IRT 3 & 4 PrepCure tørker.

DAN FUGT befuktingsenhet type HTU.

Vi kan levere aggregatstørrelser tilpasset hvert enkelts behov.

DAN FUGT frekvensdyse TDF/ TDF-A.

Ledende i utviklingen av oppretterverktøy og -utstyr. Her finner du jigger,
sveisemaskiner og oppretterutstyr skreddersydd til bilverkstedbransjen.

16000 aggregatene leveres med gjenvinner og nattsenkning. Mulighet for justering av
hastighet /temperatur.

Celette X-Trac løftebord.
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Cameleon.

verktoypartner.no

• Blackhawk
• Boxo
• Carbon
• Celette
• Dan Fugt

• Drester
• Elektron
• FK Teknik Design
• Helvi
• Herkules

• IRT
• Lajac
• MWM Automotive
• Porter Ferguson
• Pro Spot

• Regenair
• SRI Technologies
• Static Solutions
• USI Italia

Vi er her for deg – så bruk vår fagkompetanse!

Tuenveien 80, 2000 Lillestrøm.
Tlf. 22 61 41 01. ab@verktoypartner.no

