
TAPAUSTUTKIMUS

Vuoden Vauriokorjaamo luottaa 
Car-O-Linerin kokonaisratkaisuun
FIKSUT SIJOITUKSET JOHTIVAT KORJAAMON MENESTYKSEEN.

Moottorigaalassa 2018 sai Nässjössä sijaitseva 

Atteviks vastaanottaa Vuoden Vauriokorjaamon 

palkinnon. Korjaamon eteenpäin suuntautuneet 

ja taitavat investoinnit yhdessä Car-O-Linerin 

kokonaisjärjestelmän kanssa ovat tehneet siitä 

tehokkaan työpaikan, jossa työntekijät viihtyvät 

ja asiakkaiden korkeat vaatimukset täyttyvät.



Saimme asiallisen, alusta saakka 
suunnitellun prosessin, jonka ansiosta 
työnteko sujuu erinomaisesti.

Autofirma halusi myös, että kaikki varusteet tulisivat 

yhdeltä ja samalta tavarantoimittajalta luodakseen 

synergiaa heidän omassa korjaamossaan sekä 

muiden maan korjaamoiden välille.

”Autokorjaamoiden suunnittelun standardointi johtaa 

parempaan työntekoon”, sanoo Thomas Poppe, 

vauriokorjaamon palvelupäällikkö, ja jatkaa:

”Tuki ja palvelu ovat uskomattoman tärkeitä. 

Saimme asiallisen, alusta saakka suunnitellun 

prosessin, jonka ansiosta työnteko sujuu 

erinomaisesti.” Magnus komppaa Thomasta: 

”Car-O-Linerin tarjoama kokonaisuus on 

mahdollistanut sen, että kaikki toimii näin hyvin.”

LUOTETTAVUUS JA KOKONAISRATKAISU 
OLIVAT KAKSI TÄRKEINTÄ KRITEERIÄ

Ratkaisu tarjoaa korjaamon työntekijöille hyvät 

olosuhteet, joissa voi työskennellä sujuvasti ja 

kestävästi useamman projektin parissa kerralla. 

Luotettava tavarantoimittaja oli eräs tärkeimmistä 

kriteereistä Atteviksin valitessa uusia laitteita 

korjaamoon.

”Meillä on ollut hyvää yhteistyötä Car-O-Linerin 

myyjään kanssa alusta saakka. Palvelu on ollut 

nopeaa ja palvelualtista silloin kun sitä on tarvittu”, 

sanoo Magnus Wideson.

THOMAS POPPE

PALVELUPÄÄLLIKKÖ, VAURIOKORJAAMO 

ATTEVIKS BIL, NÄSSJÖ

Atteviksin uudet toimitilat Nässjössä antavat välittömästi mielikuvan korkeasta laadusta. 

Laitos vihittiin käyttöön 2014 ja korjaamo on täysin varustettu Car-O-Linerin tuotteilla: 

yhdeksän Speed™ pikapenkkiä nostoja varten, yksi BenchRack™ korinoikaisupenkki, 

Car-O-Tronic mittausjärjestelmä, hitsauslaitteisto ja täydellinen sisustusjärjestelmä 

WorkShop Solutions. Magnus Wideson, korjaamopäällikkö, kertoo:

”Kasvoimme ulos vanhoista toimitiloistamme Växjössä ja tarvitsimme uuden, 

suuremman korjaamon täällä Nässjössä, koska meidän työskentelyalueemme 

on laaja. Car-O-Linerin kokonaisratkaisujen ansiosta olemme luoneet tehokkaan 

korjaamon, jossa työntekijöidemme on hyvä työskennellä.”



CAR-O-LINER ON ITSESTÄÄNSELVÄ 
VALINTA MYÖS VÄXJÖSSÄ

Atteviksin Växjön vanhat toimitilat on hiljattain 

vaihdettu täysin uuteen laitokseen. Myös Växjössä 

valittiin korjaamovarusteiden tavarantoimittajaksi Car-

O-Liner. Atteviks asettaa korkeat laatuvaatimukset,

joiden tulee aina vastata valmistajan ja asiakkaiden

vaatimuksia. Car-O-Linerin varustus täyttää kaikki

nämä vaatimukset ja se on autonvalmistajien

hyväksymä.

Nässjön Atteviks on Volkswagen-ryhmän autojen 

valtuutettu korjaamo ja huoltoliike. Tilavassa 

korjaamossa on käynnissä useita projekteja. Täällä 

korjataan kaikkea vanhasta Porschesta täysin 

uusiin Volkswagen-malleihin.

STANDARDISOIDUT KORJAAMOT 
HELPOTTAVAT JA NOPEUTTAVAT TYÖTÄ

Car-O-Linerin sisustusjärjestelmä WorkShop 

Solutions riippuu seinillä ja kulkee rullattavilla 

penkeillä ja vaunuilla ympäri korjaamon. Thomas 

ja Magnus kertovat, että toimiva järjestelmä 

mahdollistaa sen, että työntekijät löytävät nopeasti 

oikeat työkalut. Standardisointi saa aikaan myös 

sen, että siivous on helppoa, joten työpaikka 

pysyy puhtaana ja tavarat oikeilla paikoillaan.

”Teknikot suhtautuivat aluksi vaunuihin hiukan epäillen, 

mutta nyt he ovat täysin järjestelmän kannalla”, 

sanoo Thomas Poppe.

JOUSTAVAT KORINOIKAISUPENKIT 
MAHDOLLISTAVAT TEKNIKOIDEN PÄÄSYN 
KAIKKIALLE

Korjaamon henkilökunta arvostaa 

korinoikaisupenkkejä Speed™ ja BenchRack™, sillä 

niiden avulla on työskentely on sujuvaa ja ne tarjoavat 

mahdollisuuden kaikenlaisiin korjaustöihin.

”Etsimme korinoikaisupenkkiä, jonka avulla 

saatoimme irrottaa kaikki pyörät ja päästä käsiksi 

kaikkialle autossa. Penkit olivat hyvä ratkaisu 

tilansäästössä ja niiden avulla vältimme turhat siirrot, 

jolloin meille jäi enemmän aikaa suorittaa itse 

korjauksia. Car-O-Linerin Speed™ pikapenkin avulla 

autot saa nopeasti ylös ja meidän on helppo korjata 

vahinkoja, jotka itsessään eivät ole suuria. Mikäli 

tarvitaan korinoikaisupenkkiä suurempaa työtä varten, 

nostamme autot ylös BenchRack™ -penkin avulla”, 

sanoo Magnus Wideson.



    Korjaamovarusteiden laaja tarjonta ja 
kokonaisratkaisu, yhdistettynä hyvään palveluun 
ja luotettavaan tavarantoimittajaan sai aikaan sen, 
että valitsimme Car-O-Linerin.

MAGNUS WIDESON

KORJAAMOPÄÄLLIKKÖ, ATTEVIKS NÄSSJÖ

KOKONAISRATKAISU JOHTAA KESTÄVIIN 
ASIAKASSUHTEISIIN

Thomas Poppe, vauriokorjaamon 

palvelupäällikkö ja Magnus 

Wideson, korjaamopäällikkö, 

Atteviks Nässjö.

Pätevä henkilökunta, jolla on käytössään tilava 

korjaamo korkealaatuisin ja tarkoituksenmukaisin 

varustein mahdollistaa sen, että Nässjön Atteviks 

voi tehdä työnsä tehokkaasti, mikä saa tyytyväiset 

asiakkaat palaamaan takaisin.

”Vanhassa laitteistossa oli monta osaa, jotka 

saattoivat mennä rikki ja kömpelöitä ramppeja, joita 

piti ajaa ylös. Nyt voimme sen sijaan työskennellä 

usean auton parissa samaan aikaan ja silti tilaa jää 

enemmän.

Korjaamovarusteiden laaja tarjonta ja 

kokonaisratkaisu, yhdistettynä hyvään palveluun ja 

luotettavaan tavarantoimittajaan sai aikaan sen, 

että valitsimme Car-O-Linerin”, summaa Magnus 

Wideson.

Valinta Vuoden Vauriokorjaamoksi 2018 puhuu 

puolestaan. Atteviksin nykyaikaiset korjaamot 

Nässjössä ja Växjössä kehittävät toimintaansa 

edelleen pidetyin Car-O-Linerin kokonaisratkaisuin.
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