
KOMPLETT SYSTEM  
FÖR REPARATION AV KOSMETISKA SKADOR

CDR1



EN KOMPLETT ARBETSSTATION

DEN KOMPLETTA LÖSNINGEN FÖR REPARATION AV 
KOSMETISKA KOLLISONSSKADOR

CDR1 

Framtagen specifikt för reparation av små till medelstora 
karosskador - arbetsstationen CDR1 för reparation 
av kosmetiska skador från Car-O-Liner© är en 
reparationsvagn som ger valuta för pengarna, genom 
att låta er snabbt och effektivt utföra professionella 

reparationer av lättare kollisionsskador. Dessa snabba 
reparationer generera bra marginaler, snabbare cykeltider 
och minskat behov av investeringar i extra urusting, all 
finns på en plats.

VERKTYG FÖR ATT 
ÅTGÄRDA SKADOR PÅ 

SIDORNA
Tillför flexibilitet vid 

reparation av skrapmärken/
bucklor på lastbilars 
förarhytter eller flak.

DRAGSTÄNGER I KOLFIBER
Lättviktiga stänger som 

kan användas av en ensam 
tekniker, och 3 gånger starkare 

än stål. 

CR235 KOMBISPOTTER
En maskin för både stål och 

aluminium. De justerbara 
svetsändarna gör det lätt att 
reparera även djupa bucklor.

SPECIFIKA FÖRVARINGSLÅDOR 
Verktygen hålls isär och i ordning, 
så att de är redo att användas och 

lätta att hitta.  

UPPFYLLER OEM-TILLVERKARNAS 
KRAV PÅ SMARTA OCH SNABBA 
REPARATIONSLÖSNINGAR.

HÅLLARE TILL 
SVETSPISTOLER
Håller ordning på 

pistoler och kablar

DRAGVERKTYG
För användning med, till 

exempel, dragarmen



BLI EN FULLSERVICELEVERANTÖR! LÅT DIN 
VERKSTAD BLI KÄND SOM EN KOMPETENT 
SPECIALIST INOM SMÅ OCH MEDELSTORA 
KOLLISIONSREPARATIONER

CR235 KOMBISPOTTER
Denna unikt utformade kombispotter fungerar lika väl för 
att dra ut bucklor på karossdelar av stål som av aluminium. 
Den fäster snabbt bultar för att buckelriktning eller jordning. 
Den högteknologiska urladdningsproceduren skapar 

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
• EFFEKTIV — Växla snabbt mellan två dedikerade svetspistoler, 

inget behov av extra utrustning, duomaskinen uppfyller alu- och 
stålsvetsbehov

• SNABB —  Panelerna behöver inte monteras isär, vilket 
minskar behovet av reservdelar och du sparar upp till 40% på 
reparationstiderna

• PRECIS —  Minimera svetsarbetena och minska risken 
för förändringar på panelerna orsakade av värme eller 
genombränning, och eliminera risken att rostskyddet äventyras

ÖKA CYKELTIDER OCH LÖNSAMHET 
Tack vare den kompakta storleken är arbetsstationen 
CDR1 perfekt för alla verkstäder som utför kosmetiska 
reparationer på aluminium och stål. Det breda utbudet 
av färgkodade verktyg är noggrant organiserade i 
arbetsstationen som kan rullas runt på verkstaden efter 
behov. 

BESKRIVNING ALUMINIUM STÅL

Ingångsspänning 230V, 50-60Hz enfas

Strömförsörjning 16A

Sekundär obelastad spänning 7V

Sekundär kortslutningsström 2,8 KA

Sekundär svetsström 2,5 KA

Märkeffekt 4,8 16 KVA

Skyddsklass IP21

Pistol med strömsladd ALUMINIUM STÅL

Mått (LxBxH) 325 x 350 x 180 mm

Vikt 10 KG

UTÖKA VERKSTADENS UTBUD 
Erbjud fler lösningar till era befintliga kunder och skaffa 
nya genom att tillhandahålla snabba, effektiva och 
professionella reparationer av mindre kollisionsskador. Ert 
slutresultat kommer garanterat att öka.  

FÖRVARINGSLÅDOR
Håll ordning. Fem lådor med specifika, vadderade insatser: 
stål, aluminium, lim, kit med hållare och push-pull verktyg. 

svetsfogen utan att skada värmekänsliga aluminiumdelar.  
Försedd med 2 specifika pistoler, en för stål och en för 
aluminium.



www.car-o-liner.com

Car-O-Liner® (2021) är ett varumärke för Snap-on® Incorporated. Alla rättigheter förbehålls.

Bilderna av produkten tjänar endast som belysande exempel och kan skilja sig från den faktiska produkten. 

Car-O-Liner® förbehåller sig rätten att ändra allt innehåll utan föregående meddelande.
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VÄLJ DEN VERSION SOM PASSAR ERA BEHOV BÄST!

BASIC
ART. NO 50522

ADVANCERAD
ART. NO 50709

MASTER
ART. NO 50710

LIM
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GLUE

PUSH-PULL

HÅLLARE SATS


