
Visoko produktivni ravnalni sistem za
kozmetična in strukturna popravila
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Izjemna pridobitev za 
vašo osnovno dejavnost
Rešitve, ki dokazano prinašajo dobiček
Naš skupni interes je vodilo za sodelovanje 
pri razvoju najboljših rešitev, katere prinašajo 
koristi za prihodnost. Z rešitvami, katere 
skrajšujejo potreben čas pri delovnih postopkih, 
uporabnikom zagotavljamo večjo vrednost 
njihovega dela. S sodelovanjem s proizvajalci 
avtomobilov, kleparskimi delavnicami in 
zavarovalnicami skrbimo za stalen razvoj in 
izboljševanje naših produktov.
Kot vodilni proizvajalec kleparske opreme 
prevzemamo odgovornost za razvoj rešitev, 
ki držijo korak z novo tehnologijo. Produkti 
prinašajo dodano vrednost že danes in jo 
bodo tudi v prihodnje. To zagotavlja uspeh 
uporabnikom ter zadovoljstvo njihovim 
strankam.

Izjemne sposobnosti do skrajnosti povečujejo 
učinkovitost
Za kvalitetno in hitro zadovoljevanje potreb 
trga, je danes omejen prostor v delavnici 
potrebno  preudarno izkoristiti.  QUICK 
42 ravnalni sistem s svojimi možnostmi 
hitro ustvari razpoložljivo prosto kapaciteto 
prostora. Zasnovan je tako, da ne zanemarja 
moči ali kakovosti. Kleparske delavnice danes 
zahtevajo univerzalne, prilagodljive sisteme 
za popravila, ki so sposobni popravil različnih 
nivojev poškodb vozil, v skladu s pričakovanji 

kupcev in v dogovorjenem roku. QUICK 42 je 
univerzalni ravnalni sistem, ki je bil zasnovan 
za povečanje produktivnosti in storilnosti v 
kleparskih delavnicah.

Zasnovan za  kozmetična in strukturna 
popravila
QUICK 42 ravnalni sistem je primeren tako 
za najmanjša  kozmetična, kakor tudi za 
najobsežnejša strukturna popravila vozil. 
Ravnalni sistem z vgrajenim Car-O-Tronic 
merilnim sistemom in EVO sistemom za 
fiksiranje, pritrditev in držanje, predstavlja 
univerzalni sistem, s katerim se učinkovito 
popravi vsa vozila. Večnamenski sistem 
je zasnovan za produktivno in natančno 
popravilo različnih poškodb vozil.

Pospeši proces popravila
S hitro postavitvijo, z lahkim dostopom, 
meritvijo vozila na kolesih, hitrim 
vpetjem in prilagodljivo delovno višino, 
Q42 ravnalni sistem skrajšuje delovni 
čas. Kozmetična popravila lahko 
izvršimo, ko je vozilo še na kolesih. 
Če odkrijemo strukturne poškodbe, 
lahko takoj začnemo s popravilom, 
brez  zamenjave mize! To zvišuje 
učinkovitost.
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QUICK 42 ravnalni sistem bo povečal vaš dobiček
Ker je večina popravil poškodovanih vozil 
kozmetičnih, je ravnalni sistem QUICK 42 

skonstruiran tako, da omogoča izvedbo večjega 
obsega kozmetičnih in strukturnih popravil 

v krajšem času. Sistem Quick 42 skrajša tudi 
čas popravila, zagotavlja kakovost procesa in 

zmanjšuje ponovna popravila. Prednosti, ki bodo 
povečale vaš dobiček in s strokovnostjo zadovoljile 
vašega kupca.
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Hitro in zanesljivo vpetje ne glede na to,
ali je vozilo na kolesih ali je vpeto v čeljusti.

Hitra in učinkovita diagnoza vozila, 
medtem, ko je na kolesih oziroma
vpeto v čeljusti.

Enostavno rokovanje; večnamenska kontrolna 
enota in priročna lega priključkov za hidravliko 
in zrak na obeh koncih mize.

Uporabniku prijazni ročni krmilnik s funkcijo ”vse v enem”, za avtomatski nagib mize, dvig 
mize, vlečenje s silo 10 ton in hidravlični dvig vozila.

Učinkovito vpetje in držanje pri uporabi EVO 
sistema za držanje in opiranje, ne potrebuje 
dodatnega fiksiranja.
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Odlikuje ga vrhunska kakovost
Z vrhunsko kakovostjo nismo imeli v mislih le tehnične kakovosti izdelka, izbire materiala ali obli-
ke. Za nas je kakovost tudi skrb za dobro delovanje, enostavno rokovanje in uporabnost, ki uporab-
niku omogoči lažji in hitrejši delovni proces, ali enostavno rečeno, proces izboljša!

Zasnovan, da bo izpolnil 
pričakovanja novih zahtev 
proizvajalcev avtomobilov

Enostaven dostop; lahke večnamenske navozne rampe omogočajo dostop do 
poškodovanih delov, mest za vpenjanje in do zgornjih delov karoserije.

Prihranek časa in ergonomija z odstranljivimi 
večnamenskimi navoznimi rampami, ki se 
prilegajo vsem različnim dimenzijam vozil.

Zagotavljanje kakovosti popravila z natančnimi meritvami v realnem času,
med celotnim postopkom popravila, z uporabo merilnega sistema Car-O-
Tronic.

Natančne informacije in dokumentacija - 
največja zbirka originalnih podatkov o merah 
vozil, ki se stalno osvežuje, zagotavlja natančne 
informacije od diagnoze, popravila do končne 
kontrole in dokumentacije.
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QUICK 42 sistem za ravnanje
za vodilne kleparske delavnice
Ravnalni sistem za večji dobiček
S ceno, ki jo plačate, pridobite veliko več.
Naš ”know how” ustvarja našim uporabnikom 
višji dobiček in zagotavlja kakovostne storitve.
Vrednost, katero ustvarjamo mi, se bistveno razli-
kuje od vrednosti, ki jo dobijo naši kupci.

Izkoristite vso prednost ravnalnega sistema 
Quick 42
QUICK 42 je postavil nov standard za univerzalne 
ravnalne mize z visokim delovnim učinkom in

hitrimi rezultati. Oboje dosežemo v delavnici in v 
obračunu. Stopite korak naprej; EVO sistem, 
zniža delovne stroške, saj z njim ne potrebujete 
več dodatnega vpetja ali fiksiranja. Car-O-Liner 
ponuja natančne podatke o vozilih in takojšnjo 
kontrolo med celotnim procesom.
Z QUICK 42, EVO vpenjali in merilnim sistem-
om Car-O-Tronic boste imeli najboljšo kombi-
nacijo za hitre rezultate in najvišjo kakovost od 
diagnoze, popravila do končne kontrole in doku-
mentacije.
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rešitev z dodano vrednostjoQUICK 42 sistem za ravnanje
za vodilne kleparske delavnice

Dokazljiva in dolgoročna vrednost
Naš cilj je kupcu izročiti dokazljivo in dolgoročno vrednost. Da smo to lahko dosegli,
smo morali spoznati vse probleme in razviti enoten sistem, ki prispeva k učinkovitem in visoko 
kakovostnem procesu popravila: od diagnoze, popravila do končne kontrole in dokumentacije - 
dodana vrednost ustvarja višji dobiček.
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Ravnalna miza, ki zvišuje produktivnost

Z merilnim sistemom Car-O-Tronic, je v vsakem 
trenutku postopka popravila, zagotovljena kontrola 
kakovosti.
EVO Sistem za držanje, vpenjanje, fiksiranje in do-
datno opiranje, je zasnovan za nižje stroške dela.

24 urni dostop do podatkov o merah podvozij 
za vozila.

Visoka učinkovitost s sistemi za varjenje in indukcijskim 
gretjem.
Workspace Solution - primeren sistem za pregledno priročno 
hranjenje orodij, vpenjal, pripomočkov in opreme, pospeši 
učinkovitost dela.
V znanju je moč, ki jo priskrbi trening center-akademija šolanja za 
popravila poškodovanih vozil.

Servis in podpora kupcem je na voljo po vsem svetu.
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Rešitev z dodano vrednostjo za vodilne kleparske delavnice
Naša osnovna filozofija za koristne rešitve je, da pogledamo položaj našega kup-
ca, preučimo njegove probleme z vseh strani, in da ponudimo učinkovit in visoko 
kakovostni delovni proces – od diagnoze, popravila, končne kontrole do doku-
mentacije. S povečanjem kakovosti in produktivnosti istočasno minimaliziramo 
čakalno dobo, nepotrebna dela in premike vozil. S stalnim razvojem kupcem 
nudimo dokazljivo dolgotrajno vrednost.

V tem poslu smo že 40. let in smo še vedno vodilno podjetje v tej veji industrije, 
s preko 40 000 prodanimi sistemi v več kot 70 držav. Car-O-Liner bo nadaljeval z
iskanjem rešitev, ki bodo ustvarjale dobiček, zagotavljale kakovost, zviševale 
produktivnost in sposobnost za vodilne kleparske delavnice po celem svetu.


