
TAPAUSTUTKIMUS

Korjaamon panostus johti parempaan 
tuottavuuteen ja työskentelyolosuhteisiin
HEDIN BIL JÖNKÖPINGISSÄ KÄYTTÄÄ CAR-O-LINERIN LAITTEITA.

Korjaamopäällikkö Anders Svensson on hyvin tyytyväinen 

vuonna 2016 tehtyihin investointeihin: ”Car-O-Linerin 

korinoikaisupenkit soveltuvat kaikkiin uusiin automalleihin, 

ne säästävät meiltä sekä aikaa että rahaa, ja työntekijämme 

voivat tehdä työtään tehokkaammin.”



PARHAAN TAVARANTOIMITTAJAN ETSINTÄ...

HEDIN BIL JÖNKÖPINGISSÄ on 11 eri automerkin valtuutettu jälleenmyyjä ja huoltoliike. 

Vuonna 2016 liike päätti uusia korjaamonsa Jönköpingissä hankkimalla uuden 

korinoikaisupenkin, mittausjärjestelmän ja pikapenkit. Haussa oli tavarantoimittaja, joka voisi 

tarjota tuotteita parhain ominaisuuksin, jotta korjaamon mekaanikot voisivat tehdä työnsä 

mahdollisimman tehokkaasti ja ergonomisesti. Ehtona oli myös penkkien sopivuus suurelle 

valikoimalle eri korjattavia automalleja. Itsestäänselvä valinta, joka vastaisi korjaamon 

korkeita laatuvaatimuksia, oli pian selvillä: Car-O-Liner sai toimittaa uuden laitteiston.

MONIPUOLINEN KORINOIKAISUPENKKI 
CAR-O-LINERILTA OSOITTAUTUI 
TUOTTOISAKSI INVESTOINNIKSI

Korjaamossa työskentelee taitava joukko hienossa 

yhteisymmärryksessä. Kaikki työntekijät ovat yhtä 

mieltä siitä, että työskentelyolosuhteet ovat parantuneet 

huomattavasti sen jälkeen, kun laitteisto on vaihtunut 

Car-O-Linerin mallistoon. Anders Svensson on 

korjaamopäällikkö ja näkee lukuisia etuja liikkeen 

uusissa Car-O-Linerin BenchRack™ -penkeissä.

Anders Svensson, korjaamopäällikkö, 

Car-O-Linerin mittauslaitteiston vieressä.

      BenchRack™ soveltuu kaikille 

automalleille. Tämän avulla voimme 

nostaa jopa raskaita pakettiautoja.

Ennen jouduimme vuokraamaan 

laitteistoa erikseen joka automallia 

varten, mikä aiheutti mittavia 

kustannuksia. Penkin monipuolisuus 

tekee työstä tehokasta, ja säästää 

kustannuksia siten, ettei meidän 

tarvitse vuokrata eri laitteita.



”KUTEN 4-PILARINOSTIN ILMAN PILAREITA”

Se, että BenchRack™ oli Mercedes-Benzin 
hyväksymä laite, oli toinen tärkeä valintakriteeri. 
Valmistaja asettaa kovat vaatimukset oikeiden 
metodien käytöstä ja penkki täyttää nämä kaikki. 
Lisäksi BenchRack™ on enemmän kuin vain 
korinoikaisupenkki. Irrotettavat ajorampit, hydraulinen 
nosto ja kallistusmekanismit saavat aikaan sen, että 
kaikenlaiset autot on helppo ajaa ylös.

”BenchRack™ on kuin 4-pilarinostin ilman 

pilareita. Sitä ei käytetä pelkästään autojen 

kunnostamiseen vaan se toimii myös työpisteenä”, 

sanoo Anders Svensson.

Hedin Bil käyttää BenchRack™-laitetta kaikkien 

ajoneuvojen mittaukseen ja nähdäkseen, mikäli 

jokin on pielessä. Car-O-Linerin Car-O-Tronic 

mittausjärjestelmän avulla mitataan autot penkin 

päällä. Tulostetta korjaustarpeista käytetään 

myöhemmin tarvittavien korjausten tekemiseen, jotta 

auton kori on taas täysin suora.

VALINTA ON SPEED™ PLUS – RATKAISEVIA 
TEKIJÖITÄ SUJUVUUS JA SEN SOPIVUUS 
MYÖS MATALILLE AUTOILLE

Korjaamossa on myös kolme Car-O-Linerin Speed™ 

Plus pikapenkkiä kosmeettisia korjaustöitä varten.

”Nykyajan autot ovat usein matalia ja siksi on 

hyödyllistä, että penkki on upotettu lattiaan. 

Käytämme sitä kaikkien autojen nostoon, sekä 

korjataksemme keskisuuria vaurioita että 

kosmeettisia vikoja”, selittää Anders Svensson ja 

jatkaa:

”Meidän aiemmat korinoikaisupenkkimme olivat 

kömpelöitä eivätkä ne olleet alaslaskettavia. Ei ollut 

tavatonta, että rengas puhkesi terävien reunojen 

johdosta ajettaessa ajoneuvoa nostimelle. Kun 

saimme itse valita uudet laitteemme, oli toimivuus 

ja sopivuus kaikille automalleille suuri etu – penkki 

sopii jopa urheiluautoille.”

Mattias Jonsson, Hedin Bilin teknikko 

ja Car-O-Linerin BenchRack™.

      Speed™ Plus laitteiston etu on osin se, että penkit ovat 
alaslaskettavia, jolloin pääsemme helposti auton alle sekä 
saamme korjattua sujuvasti sekä etu- ja takalokasuojat että 
helmapellit. Sen lisäksi ne vievät vähän tilaa, olemme saaneet 
enemmän tilaa käyttöömme ja rinnakkain mahtuu korjattavaksi 
nyt kaksi autoa yhden sijaan. Pääsemme helposti kiertämään 
koko auton ja penkillä voi helposti säätää itselleen sopivan 
työskentelykorkeuden.

MATTIAS JONSSON, TEKNIKKO, HEDIN BIL

Mikäli mekaanikot ovat epävarmoja siitä, onko 
kyse enemmänkin kosmeettisesta haitasta, voivat 
he penkin avulla yksinkertaisesti mitata etäisyydet.



PAREMPI ERGONOMIA – 
TYYTYVÄISEMMÄT TYÖNTEKIJÄT

Mattias Jonsson kertoo, että hän useiden muiden 

teknikkojen tavoin on käynyt Car-O-Liner Academyn 

järjestämän kaksipäiväisen koulutuksen. Osallistujat 

saivat oppia, kuinka tuotteet toimivat ja kuinka 

niistä saa irti parhaan hyödyn.

Korjaamopäällikkö Anders Svensson painottaa, että 

sopivan työskentelykorkeuden ansiosta työntekijät 

voivat työskennellä pidempään väsymättä. 

Seurauksena työonnettomuuksien riski vähenee. 

Työntekijöiden terveys ja tyytyväisyys johtavat 

siihen, että korjaamo voi aina tarjota parastaan 

asiakkailleen.

Hedin Bil käyttää Speed™ Plus laitetta korjaamon 

pikanostimena. ”Sopivuus kaikille automalleille on 

suuri etu”, sanoo Anders Svensson.

INVESTOINNIN TULOKSENA SYNTYI 

TEHOKKAAMPI TYÖPAIKKA, JONKA 

TYÖNTEKIJÄT VOIVAT TEHDÄ TYÖTÄÄN 

OPTIMAALISISSA OLOSUHTEISSA NIIN HYVIN 

KUIN MAHDOLLISTA JOKA PÄIVÄ.

HEDIN BILIN TIIMI ON YHTÄ MIELTÄ SIITÄ, 

ETTÄ CAR-O-LINERIN JÄRJESTELMÄ ON 

PARANTANUT USEILLA TAVOIN HEIDÄN 

AUTOKORJAAMOAAN – EI VÄHITEN 

MONIPUOLISTEN KORINOIKAISUPENKKIEN 

JOUSTAVUUDELLA JA HYVILLÄ 

TYÖOLOSUHTEILLA, JOTKA NIISTÄ ON 

TYÖNTEKIJÖILLE SEURANNEET.
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