
TAPAUSTUTKIMUS

Car-O-Liner on itsestäänselvä valinta 
jönköpingiläiselle Lindströms
Bil -autoliikkeelle
UUDESTA KORJAAMOSTA TULI HUIPPUMODERNI LAITOS.

Jonas Larsson, Jönköpingin Lindströms 
Bil -vauriokorjaamosta vastaava 
henkilö, kertoo että Lindströms haluaa 
olla huippumoderni laitos, jolla on 
mahdollisuus laajennukseen. Heidän 
uuteen liikkeeseensä Car-O-Liner oli 
itsestäänselvä valinta varusteiden 
tavarantoimittajaksi.



    Näkemyksemme mukaan 
Car-O-Linerilla oli sitä 
kokemusta, jota etsimme. 
He jättivät erinomaisen 
vaikutelman alusta saakka 
osoittamalla laatunsa ja 
kykynsä. Myyjä oli 
kiinnostunut ja asiantunteva.

3D-PIIRROKSEN AVULLA KUVITELLUSTA 
UUDESTA KORJAAMOSTA TULI 
TODELLISUUTTA

Lindströms Bil etsi autokorjaamojen varustuksen ja 

sisustuksen asiantuntijaa, jolla olisi tarjota osaamista 

ja laatua. Car-O-Liner yhdessä muutaman muun 

tavarantoimittajan kanssa sai tehtäväksi toimittaa 

ehdotuksensa piirroksina, jotka voisivat täyttää kaikki 

uuden korjaamon vaatimukset.

Car-O-Liner loi voittajasuunnitelman Ecdesign-

ohjelmalla, 3D-piirrostyökalulla, jota Car-O-Linerin 

myyjät käyttävät auttaakseen asiakkaitaan 

visualisoimaan uutta korjaamoaan. Ohjelman avulla 

Car-O-Liner onnistui luomaan työpaikan, joka 

vastasi Lindströms Bilin vaatimuksia parhaiten, sen 

joka parhaiten mahdollistaisi työntekijöiden 

tehokkuuden.

VARUSTEET CAR-O-LINERILTA –
VASTAUS ASIAKKAIDEN KORKEILLE 
VAATIMUKSILLE

LINDSTRÖMS BIL JÖNKÖPINGISSÄ on 

valtuutettu Toyota ja Lexus -merkkien jälleenmyyjä. 

Yrityksen laajentuessa ja uusien toimitilojen 

ollessa välttämättömyys, oli Car-O-Liner 

yrityksen ykkösvalinta. Vaatimus uudelle 

rakennettavalle korjaamolle oli ”nykyaikainen 

ulkoasu” ja luotettava vaikutelma. ”Asiakkailla nykyisin 

on autokorjaamoa valitessa korkeat vaatimukset. 

Palvelun tulee olla nopeaa ja tehokasta, ja 

korjaamon tulee näyttää ammattimaiselta”, sanoo 

Jonas Larsson.

Haasteena oli sopivan liiketilan löytäminen, sekä 

rajallisesta tilasta huolimatta sen varustaminen 

siten, että voitaisiin täyttää sekä asiakkaiden että 

yrityksen vaatimukset. Uusiin toimitiloihin tulisi 

mahtua vähintään neljä samankaltaista, täysin 

varusteltua työskentelyasemaa, jotka täyttäisivät 

Toyotan vaatimukset. ”Emme tarvinneet suuria tiloja 

pelkästään palvellaksemme useampia asiakkaita 

päivittäin, tarvitsimme myös apua toimintamme 

tehostamisessa”, kertoo Jonas.

JONAS LARSSON

JÖNKÖPINGIN LINDSTRÖMS BIL -

VAURIOKORJAAMON VASTAAVA



Uusissa, raikkaissa toimitiloissa luodaan 

hyvät edellytykset tehokkaalle työnteolle, 

josta hyötyvät sekä henkilökunta että 

asiakkaat. Kuvassa näkyy mm. 

sisustusjärjestelmä WorkShop Solutions ja 

korinoikaisupenkki Speed™.

SPEED™-PENKKI PARANTAA TYÖNKULKUA AUTOKORJAAMOSSA

Joustavan Speed™-korinoikaisupenkin avulla korjaamo on saanut vauhtia 

työntekoon, mikä mahdollistaa useampia korjaustöitä joka päivä: ”Speed-

penkki on täydellinen tilauksena saamiemme vahinkojen korjaamiseen, se vie 

vähän tilaa ja toimii useimmissa korjaustapauksissa – muoviosien pikkuvioista 

aina korien oikaisuun”, sanoo Jonas Larsson.

Vaurioiden korjaustiimiin Lindströms 

Bil autokorjaamossa kuuluvat Sargon 

Goriel, Mishael Eshaia, Zaja, Edmon 

Goriel, Jonas Larsson, Mohamed

Sharif, Jyri Neuvonen ja Eric Svärd.



Korjaamon viimeistelyn lopputuloksena Lindströms Bil voi sekä houkutella että 

pitää parhaat teknikot, ja samalla tavoin he voivat säilyttää uskolliset asiakkaansa 

sekä saada uusia. Jonas Larsson summaa:

”Korjaamossa on helppoa tehdä töitä ja uusi laitteisto luo hyvän työympäristön, joka 

tuottaa motivoituja sekä tyytyväisiä teknikoita. Myönteisen työympäristön ansioista 

saamme pitää teknikkomme ja heidän pätevyytensä, mikä on ehdottoman 

tarpeellista, jotta voimme säilyttää korjaustöidemme laadun ja nopeuden.”

     Car-O-Linerin varustuksen avulla olemme selvästi 
parantaneet tehokkuuttamme ja lisänneet
asiakastyytyväisyyttä. Tässä tilanteessa kaikki voittavat, 
ja siitä me pidämme.

JONAS LARSSON, JÖNKÖPINGIN LINDSTRÖMS BIL -VAURIOKORJAAMON VASTAAVA

Kaikki työpaikat näyttävät samoilta ja sisältävät kylttejä, 
jotka muistuttavat Toyotan 5S-työmenetelmistä:

1. LAJITTELE

2. SYSTEMATISOI

3. SIIVOA JA PIDÄ PUHTAANA

4. STANDARDISOI

5. SEURAA

WORKSHOP SOLUTIONS TEKEE 
TYÖNTEOSTA YKSINKERTAISEMPAA

Car-O-Linerin Workshop Solutions on 

sisustusjärjestelmä, joka mahdollistaa teknikoiden 

tehokkaamman työn. Kaikki työpaikat on muotoiltu 

samoin – ne ovat tyylikkäitä, moderneja ja hyvin 

organisoituja. ”Car-O-Linerin kokonaisratkaisun 

myötä on helppo työskennellä Toyotan 

suuntaviivojen mukaisesti”, sanoo Jonas.
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