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Så lyfter du 
lönsamheten! 
INFOFLEX FORDON utvecklas i närhet till branschen och 
våra kunder. Genom e� ektiva lösningar för verkstaden med 
tidsbokning, personaliggare och däckförvaring kan du jobba 
enligt Godkänd Bilverkstad med sikte på ökad lönsamhet.  

Jobba smartare, inte mer. 

A� ärssystem för fordonsbranschen  08 - 792 64 60    |    infofl ex.se    

– Snabb, enkel och smart! – 

En svensktillverkad lagnings- 
utrustning för bilglasreparationer

MegaVac

Kontakta oss för mer info: 
019-225 220 | info@autoglassrestore.se 
www.autoglassrestore.se

Vi har  
återförsäljare 

över hela  
landet!

Före Efter

V
älkommen till det första 
numret av Fordonsproffs – 
branschens egen tidning. Vi 
tänker bli branschens infor-
mationskanal som levererar 
det mesta och det bästa som 

du som jobbar i branschen kan behöva. 

Att det är sfvf (Sveriges Fordonsverkstäders 
Förening) som står bakom Fordonsproffs är 
ingen tillfällighet. Under snart ett decennium 
har vi byggt upp det som blivit inte bara Sveriges 
utan nordens största verkstadsförening. Vårt 
mål har varit, och är, att förbättra villkoren för 
både fordonsbranschen och för dess kunder. 

Vi har kommit en bra bit på väg, men mycket 
återstår ännu. Vi vill förbättra informationen 
till branschens alla olika verksamheter. Idag vet 
vi att det gör vi bäst genom att skapa en egen 
tidning – en informationskanal som är öppen 
för alla och som på ett seriöst sätt kan rappor-
tera om allt det som händer och kommer att 
ske i den expansiva bransch vi alla jobbar i. 

Vi vill att vi alla, både medlemmar i sfvf och 
andra ska vara stolta över vad vi åstadkommer. 
Branschen genomgår stora förändringar och vi 
tänker se till att vi alla ligger i framkant i det 
förändringsarbetet. 

Fordonsproffs görs av människor med erfaren-
het av branschen och som brinner för att skapa 
en hållbar framtid. Fordonsproffs är också en 
tidning som ska styras av alla som jobbar i bran-
schen. Tveka därför inte att höra av er till oss i 
stort och smått. 

Välkommen att följa Fordonsproffs in i 
framtiden!

Bo Ericsson, sfvf

Fordonsproffs 
tar dig in i framtiden

VÄLKOMMEN

Ansvarig utgivare: Bo Ericsson Redaktör: Pia Ericsson Text: Bo Ericsson, Pia Ericsson, Pierre Kjellin och Rebecka Nyström Formgivning: Caroline Adolfsson Foto: Sebastian Ekberg och SFVF:s egna bilder 
Original: Dennis Lindblad Mediasäljare: Helene Fransson   Projektledare: Tomas Rydén Produktion: Roxx Communication Group AB, www.roxx.se Tryck: Åtta.45, 2020
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UTBILDNING = LÖNSAMHET

KYLUTBILDNING KAT.V 
Säkerställ att ni har kompetensen för att arbeta med ett lönsamt jobb på verkstaden.  
Att välja att göra den hos oss innebär en enklare hanteringen eftersom vi erbjuder helheten  
på en plats och vid ett tillfälle. Vi utbildar och examinerar så det blir enklare för dig!
BOKA EN PLATS REDAN NU OCH VAR FÖRBEREDD INFÖR DEN KOMMANDE VÄRMEN  
I VÅR OCH SOMMAR.
 
HÖGVOLTS UTBILDNING
Vi kan se en kraftig ökning av el- och hybridbilar och den utvecklingen kommer att öka 
enormt mycket de kommande 3-5 åren. Framtidens teknik är redan här – har du kunskap  
om den? Vi kan se ett mycket stort intresse för mer kunskap inom el- och hybridfordon. 
Vår utbildning grundar sig på ny forskning och även lagstiftning. Vi uppmanar dig att 
utbilda dig i allt från framdrivningssystem och konstruktion till hur du arbetar säkert.
BOKA EN PLATS REDAN NU – FÖR DU VILL VÄL VARA MED I FRAMTIDEN?

KUNDBEMÖTANDE & VERKSTADSJURIDIK 
Kan du bli bättre på att bemöta dina kunder och ge dom en riktigt bra upplevelse? 
Det finns en mängd saker att tänka på för att ge ett bra kundbemötande och oftast  
är det inte så stora förändringar, men det kräver träning. 
BOKA NU! – VI KAN TRÄNA DIG!

LÖNSAM VERKSTAD
Är du lönsam eller kan det bli bättre? Vi tror attdet alltid kan bli bättre. I den här utbildningen 
ger vi dig grundläggande kunskaper i verkstadsekonomi, hur du effektivare kan styra din 
verksamhet samt en del om hur du kan förbättra ditt ledarskap för ökad lönsamhet.
VILL DU TJÄNA MER PENGAR? BOKA EN PLATS PÅ NÄSTA UTBILDNING!

Ring Henrik 010-456 78 83 eller skicka ett mail till 
henrik.johansson@trainingpartner.se, så får du snart veta mer.
Du kan också läsa mer på www.trainingpartner.se

Tränare Mikael Moell

– Hej Mikael här, jag önskar 
gärna se dig på någon av våra 
utbildningar. 

Jag är en av de tränare i vårt 
tränarteam som du kommer att 
träffa om du kommer på utbildning 
hos oss. Jag rekommenderar kyl- 
utbildningen och högvoltsutbild- 
ningen som jag vet du som tek-
niker kommert att ha stor nytta 
av direkt. Hoppas vi syns snart!

Nämn att du är  
medlem i SFVF!

Då får du ett lägre 
pris när du bokar.

www.trainingpartner.se  Tel: 010-456 78 00
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Idag försöker många aktörer påverka den 
fria konkurrensen, där de två främsta är för-
säkringsbolagen och biltillverkarna. För verk-
städerna innebär det att trots en fri eftermark-
nad så stryps konkurrensen. 

– Verkstäderna får svårt att nå lönsamhet 
på en marknad som i framtiden kommer bestå 
av allt fler inlåsningseffekter, säger Ulf.

På lika villkor
SFVF vill motverka fenomenet och bransch-
organisationen arbetar aktivt för en öppen och 
rättvis konkurrens på lika villkor.

– Vi fokuserar på branschövergripande  
frågor. Där ingår bland annat rätten till bilens 
data och rätten för en verkstad att kunna  
utföra en reparation, oavsett om det är ett  
försäkringsbolag involverat eller ej, säger Ulf.

Följer frågor på EU-nivå
Ulf spår att fordonstillverkarna kommer att 
få mer inflytande i verkstädernas konkurrens-
situation. Det är ett problem som kan påverka 
både verkstäder och bilägare.  Konsumentens 
bestämmanderätt kring sitt fordon behöver 

En fri konkurrens på marknaden blir allt viktigare, särskilt  
när fordonstillverkarna får mer kontroll över fordonets data.  
Juristen Ulf Stefansson på SFVF arbetar för att skydda rätten  
till en fri marknad.
   – Fordonens system kan bli så pass avancerade att det blir  
svårt för andra än biltillverkaren att komma åt dem, säger han.

FAKTA
■    SFVF är verkstadens röst på en  

marknad full av hot men  
också möjligheter.

■   SFVF erbjuder juridisk med-
lemsrådgivning som vägleder 
verk städer i exempelvis kund- 
eller eftermarknadsfrågor.

■  Om du blir anmäld till ARN är 
det särskilt viktigt att ta hjälp  
av en juridisk rådgivare som 
skyddar dina rättigheter. 

■  Den juridiska kunskapen  
gällande verkstad är hög. Som 
medlem är du även berättigad 
till liknande rådgivning såsom 
bilförsäljning, avtals frågor med 
mera. 

JURISTEN

Om öppen 
och rättvis 
konkurrens

» EU måste sätta 
bilägarens pers - 
pek tiv i fokus. « 

anpassas för framtidens teknik 
och den rättigheten får aldrig 
bli inlåst i avancerade tekniska 
system, menar han. Genom att 
vara medlem i europeiska 
branschorganisationer som 
cecra och airc lobbar sfvf 
för dessa frågor på eu-nivå.

– Vi ser det som en självklar-
het att bilägaren ska bestämma 
över vem som tar hand om bilens data. eu måste 
sätta bilägarens perspektiv i fokus för att kunna 
bibehålla en rättvis konkurrens och en fortsatt 
innovation på efter marknaden. Jag är över tygad 
om att så kommer ske, avslutar Ulf. 

CECRA är den  
europeiska para-
plyorganisationen 
som organiserar  
bilhandel och  
verkstadsföreningar 
inom EU.

AIRC:s uppgift är 
att vara den interna-
tionella plattformen 
för lack och skade-
verkstäder inom EU.

 Ulf Stefansson
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CECRA
på bilköparens sida

VAD GÖR SFVF ÅT DETTA?
■  Tagit fram en utbildning, Certifierad 

Fordonstestare, tillsammans med  
Training Partner som gör att fordons-
köpare ska få ett tryggare köp. 

■  En Certifierad Fordonstestare är en  
utbildad mekaniker och arbetar på  
en Godkänd Bilverkstad.  

■   Testaren utför tredje parts test på  
begagnade bilar och både säljare och 
köpare kan vara trygga med affären. ...tas beslut hur det ska  

genomföras i Sverige

Mätarfusket bidrar till att marknaden och bil ägaren 
förlorar 100 miljarder varje år. Det påverkar 
branschens trovärdighet negativt vilket vi arbetar för att 
motverka. Det är också ett av skälen till att vi har infört  
DIGITAL-SERVICEBOOK.COM

PÅ GÅNG

Begagnat:

12 
månader

Nytt förslag 
gällande garanti:

1
september

2020 

 Antalet ARN-
ärenden har ökat med 

  50% 
på tre år

varav 60% gäller 
köp av begagnad bil

➜

Nya bilar:  

24 
månader
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 Lina Blomkvist  
med verkstads- 

lokalerna på  
BéOs Bilservice  

i bakgrunden.  
2017 belönades hon 

för sitt ledarskap med 
Initiativpriset som  

delades ut av Motor-
magasinet och SFVF.
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2009 började Lina Blomkvist jobba på 
BéOs Bilservice i Uppsala som drevs av hen-
nes pappa Stefan Blomkvist. Lina, som hade  
pedagogisk utbildning och tidigare jobbat på 
förskola, fick i början rycka in som alltiallo  
på familjeföretaget.

– Sedan blev det mer och mer och jag kände 
att det är det här jag vill jobba med, säger Lina.

Hon fick med tiden mer och mer adminis-
trativa arbetsuppgifter. För fem år sedan fick 
Lina axla rollen som vice vd och för två år  
sedan tog hon över som vd efter pappan.

– Att ha utbildning i pedagogik och ha  
jobbat med barn tycker jag har varit värdefullt 

att ha med sig i den 
här branschen. Jag 
har vanan att prata 
om mjuka värden 
som arbetsmiljö. 
Det är viktigt att 
kunna prata om det 
på en arbetsplats, 

menar Lina och tar utvecklingssamtalen som 
ett exempel:

– En viktig del i den personliga utvecklingen 
är att kunna prata om sina styrkor och svag-
heter. Vi har jobbat mycket med att skaffa oss 
verktyg för att förstå människors beteende, 
och då utifrån disc-modellen där man tolkar 
människor utifrån några olika personlighets-
typer.

Att vara kvinnlig företagsledare i en fort-
farande mansdominerad bransch är inte all-
tid en dans på rosor, säger Lina:

– Det är en fördel om man kan ta för sig. 
Det finns ett visst motstånd mot förändring 

och det finns fortfarande en uppfattning om 
att kvinnor kanske inte hör hemma i den här 
branschen. Det finns en rädsla för att ta in de 
mjuka värdena, som kvinnor ofta tillför.  
Samtidigt tycker jag det går framåt i branschen. 
Man börjar bli mera öppen och tillåtande.

Utvecklingsarbete
Lina är sedan flera år branschambassadör i 
Uppsala län för Verkstadsföretagarnas räkning 
och även branschrepresentant i Skol verkets 
nationella programråd. Hon tycker myndig-
hetens arbete med att förändra gymnasie-
skolans fordons- och transportprogram går åt 
rätt håll:

– Jag tycker Skolverket varit väldigt till-
mötesgående och lyssnat in branschens syn-
punkter på vad som behöver göras. Skol verket 
har också insett att utbildningen behöver för-
ändras, att eleverna behöver få mer kun skaper 
i ellära, felsökningsmetodik, hybridteknik och  
alternativa bränslen. Vi har också fått gehör 
för att lägga in husbil-husvagn, atv och mc 
samt buss som moment i utbildningen.

Tidigare i år blev Lina Blomkvist även in-
vald i Verkstadsföretagarnas styrelse:

– Jag är så otroligt tacksam över att de i  
styrelsen ser vad jag gör och att de uppskattar 
det. Och det är också något som inspirerar 
mig i jobbet – när andra ser och uppmärk-
sammar det man gör. 

UTVECKLING

Det gäller att ta för sig, vara beredd på motstånd mot förändring 
och att de mjuka värdena prioriteras. Vi bad 37-åriga Lina Blom-
kvist, vd för BéOs Bilservice i Uppsala, att dela med sig av erfaren-
heterna av hur det är att vara företagsledare i en mansdominerad 
bransch.

”Man bör ha 
skinn på näsan”

» Jag tycker det går framåt  
i branschen. Man börjar bli 
mera öppen och tillåtande. « 
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Vi inför Godkänd Bilverkstad
och genomför kontroller

BRANSCH
KONTROLL

Vill du veta mer? 
Kontakta: Per-Erik Steen
E-post: per-erik.steen@ecotech.se 
Tel: 070-601 60 69
  

Vi inför Godkänd Bilverkstad
och genomför kontroller

BRANSCH
KONTROLL

Vill du veta mer? 
Kontakta: Per-Erik Steen
E-post: per-erik.steen@ecotech.se 
Tel: 070-601 60 69
  

Vi inför Godkänd Bilverkstad
och genomför kontroller

BRANSCH
KONTROLL

Vill du veta mer? 
Kontakta: Per-Erik Steen
E-post: per-erik.steen@ecotech.se 
Tel: 070-601 60 69
  

Till våren lanserar SFVF en däckskola:

     ”Det är en 
         säkerhetsfråga!”

Hur ser däckkunskaperna ut på verkstäderna idag?
– Många tycker att det är krångligt och lämnar gärna 
över den biten till däckkedjorna. Men allt fler verkar 
också förstå värdet av att satsa mer på däck. Nyckeln är 
att ha ett däckhotell som i sin tur kan skapa fler affärer 
som däckbyten och service. Det innebär att fler verk-
städer får ett ben till att stå på. 

Vilket är det vanligaste missförståndet om däck?
– Att det fungerar bra att köra med ”året runt”-däck 
året om. Odubbade ”året runt”-däck har inte samma 
egenskaper som sommardäcken och fungerar därmed 
sämre under sommarhalvåret. 

Hur arbetar ni med däckfrågor framöver?
– Vi har satt ihop en däckgrupp med tre represen tanter 
från två däckkedjor, en däckleverantör, sfvf:s vd Bo 
Ericsson och jag själv som bland annat tidigare drivit 
däck- och bilverkstad. Tillsammans driver vi frågor 
kring bland annat kompetensutveckling och arbetar 
för att påverka myndigheter när det gäller lagar och 
regler kopplade till däck. 

DÄCK

           ej   Michael Bergvall, 
                       ansvarig för däck på SFVF!  
                         Vad jobbar du med just nu?
– Jag jobbar bland annat med att lansera en däckskola. 
Kursen ska göra det enklare att följa monteringsanvis-
ningar, däcklagar och regler. Däck kommer i många 
kvaliteter och varianter och vi ser ett behov av att öka 
kunskapen i ämnet. I februari–mars släpper vi utbild-
ningen till våra medlemmar.

Hur kommer däckskolan att gå till?
– Det ingår både en teoretisk och en praktisk del där 
vi lär oss av kunniga instruktörer. Den teoretiska de-
len kommer ske under en dag i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Jönköping och Örebro. Den praktiska delen 
innebär att vi spenderar tid i verkstäderna med fokus 
på däckmontering. Målet är att så många som möjligt 
ska få så breda kunskaper som det går. Främst handlar 
det om hur viktiga däcken är på en bil, och vilken nytta 
högkvalitativa däck gör. Det är en säkerhetsfråga.

H

 Läs mer 
om den nya 
däckskolan



9

Västhandel Försäljnings AB, Möbelgatan 1, 431 33 Mölndal, tel: 031-706 13 50, e-post: vasthandel@vasthandel.se, www.vasthandel.se

Startmotorer • generatorer • tändstift • glödstift • torkarblad • torkarmotorer • tändspolar • kupéfläktar • filter • LED- och glödlampor

Hos oss hittar du det mesta. Gå in på vår hemsida och få en kod för att titta in i vår stora webbbutik. 

Verkstäder 
uppmanas 
hjälpa bil-
ägare som  
är oroliga för 
brandrisk!

V
erkstäder anslutna till 
Sveriges Fordonsverkstä-
ders förening uppmanas 
hjälpa oroliga BMW- 
och Volvo-ägare att kon-
trollera om bilen finns 

med i riskgruppen för dieselbilar som kan 
börja brinna. För att kunna göra detta 
måste verkstaden kontrollera om det finns 
någon återkallelse på bilen från biltillver-
karen. Finns det en avisering om åter-
kallelse ska bilägaren uppsöka en märkes-
verkstad och få bilen åtgärdad. 

– Biltillverkarna har ett produktansvar 
där en produkt som släpps på marknaden 
måste vara säker och inte riskerar att  
orsaka personskada. För att förebygga 
skade fall ska biltillverkaren, utan dröjs-
mål, återkalla en bil som inte är säker. Detta 
förutsätter dock att bil ägaren kommer till-
baka med bilen till tillverkaren för åtgärd. 
Vi vet att många av de dieselbilar som nu 
befinner sig i farozonen för att börja brinna 
har bytt ägare flera gånger, vilket gör att 
nuvarande ägare kanske inte har fått nå-
got ”återkallelse-brev”.  Ofta upptäcks detta 
i samband med att bil ägaren väljer att be-

söka sin fria verkstad för att få hjälp, säger 
Bo Ericsson, vd för sfvf.

Koll på återkallelser
De senaste larmrapporterna om risken  
för brand i dieselmodeller från BMW och 
Volvo gäller bilar som tillverkats 2010 och 
framåt. Problemet är att det kan bildas sot 
och oförbränt bränsle som kan antändas 
och orsaka en motorbrand. Enligt biltill-
verkarnas egna uppgifter omfattas 48 000 
BMW-bilar i Sverige och 85 000 Volvo bilar 
i Sverige. 

För verkstäder som vid service inte an-
vänder sig av biltillverkarnas egna system 
för respektive märke, kan sfvf rekommen-
dera digital-servicebook.com som  
erbjuder tillgång till oe-data. Via detta sys-
tem kan verkstaden kontrollera fabriks-
kampanjer (återkallelser) för respektive 
märke, i samband med att de här bilarna 
servas. 

– Det är ju självklart att ägare av diesel-
bilar är oroliga och de ska naturligtvis 
kunna få information vid service om  
deras bilar varit återkallade eller ej. Vi vill 
inte se att några allvarliga olyckor inträf-
far på grund av att en bil inte återkallats, 
säger Bo på sfvf. 

PÅ GÅNG

OE-data = generalagentens data
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Växla upp er 
marknadsföring
Formac erbjuder varumärkesbyggande specialprodukter till 
bilhandlare och verkstäder som skapar fler lojala kunder. 
Vi har de smarta lösningarna som underlättar vardagen hos våra 
tusentals kunder över hela norden. 
formac.se

UTBILDNING

Bristen på gymnasieelever och kunniga yrkeslärare i fordonsteknik är stor 
och kan sätta branschen i rejäl gungning. Benny Wallin berättar om vad 
SFVF och Verkstadsföretagarna gör för att undvika en rekryteringskris.

I 
takt med den tekniska utvecklingens fram-
fart ökar kraven på fordonstekniker såväl 
som på yrkeslärare. Benny Wallin beskriver 
ett ”ekorrhjul”, där verkstäderna gör allt för 
att behålla sina tekniker, vilket leder till en 
stor brist på tekniskt utbildade lärare i skolan. 

Det gör i sin tur att färre elever får den moderna 
teknikkunskap som de behöver från skolan. Resul-
tatet blir en bransch där arbets givarna lockar med 
höga löner för att hitta rätt tekniker och behålla sin 
fordonstekniska kompetens.

– För att säkra kompetensen, och i vissa fall för 
företagens överlevnad, erbjuder arbetsgivaren några 
tusenlappar högre lön för att anställa en fordons-
tekniker från till exempel en konkurrent. Vi behöver 
ta ett steg tillbaka och kolla på utvecklingen fem–sex 
år framöver. Det håller inte i längden! säger Benny.

Skapar hållbar framtid
Verkstadsföretagarna arbetar för de medelstora och 
mindre företagen. På småskaliga verkstäder krävs 
det att fordonsteknikerna är allsidiga experter. De 
ska kunna så många arbetsoperationer som möjligt. 
Framöver kommer sfvf och Verkstadsföretagarna 
att arbeta aktivt för att hjälpa verkstäderna att in-
ventera sina kompetenser. 

– När vi har medarbetarnas kunskaper svart på 
vitt kan vi sedan kolla på vilka kompetenser som 

behövs fem år framåt. På så sätt skapar vi en mer 
hållbar framtid för de små och medelstora företagen, 
säger Benny.

Bra handledare är nyckeln
Ett annat sätt att stiga förbi ekorrhjulet är att ta emot 
praktikanter från fordonsgymnasierna. Här finns 
det stora möjligheter för verkstäderna att fånga upp 
blivande fordonstekniker. Under apl-perioden är 
det viktigt att eleverna får prova nya moment och 
att handledningen fungerar väl. Därför har Verk-
stadsföretagarna genomfört flera handledarkurser 
under det gångna året.

– Handledarna på apl-platsen är otroligt viktiga. 
Eleverna behöver jobba på riktigt med moment 
som inte lärs ut i skolan för att vara väl rustade för 
framtiden. 

Vad kan jag mer göra som företagare för 
att säkra tillgången på fordonstekniker 
framöver?

– Engagera dig i närmaste fordons- och trans-
portgymnasium. Prata med eleverna och, om  
möjligt, stötta med utrustning och kompetens. Ett 
annat tips är att låta en tekniker hålla en workshop 
i ett visst ämne. Sådana insatser ger modern kom-
petens till framtidens fordonstekniker! 

Så arbetar vi för 
framtidens fordonstekniker

 Benny Wallin

Verkstadsföretagarna  
i korthet

 ■ Är en arbetsgivarorga-
nisation startad av SFVF

 ■ Företräder de medel-
stora och mindre före-
tagen

 ■ Arbetar aktivt för att 
förbättra förutsättning-
arna för lärare och där-
med våra fordonsverk-
städer

 ■ Arbetar med att ut-
veckla APL-handled-
ning hos medlemmar  
i Östergötland och 
Uppsala län

 ■ Reviderar kurser och 
utbildningar som ska 
matcha verkstädernas 
behov bättre i framtiden

APL = arbetsplatsförlagt lärande
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Quick Check Drive. 
Vill du öka dina intäkter! 
Kontakta oss då redan idag.

Tel: kundtjänst 031-788 42 50  
Epost: info@preqas.se 
Hemsida: www.preqas.se

Vi arbetar med kända varumärken. 
Och vi levererar helhetslösningarna, från idé 
till färdig bilverkstad.

Du behöver bara 
en leverantör

DÄCKOMLÄGGARE
Hunter
TCA34S-E

Automatisk däckomläggare för 10–34” hjul.
Automatiskt monterings- och 
demonterings verktyg. Maskinen har två 
hastigheter på monteringsbordet med 
bibehållen kraft och oberoende varvtal 
genom motorivertersystemet. Däckjärn 
behövs ej, minimerar skador på däck 
eller fälg. Levereras inkl. hjul lyft, clinch-
press och chockluft.

Best.nr. 44 800 534

Finns även som 
OEM-godkänd

DÄCKOMLÄGGARE
Hunter
Revolution TCR1 S
Automatisk och kraftfull. Maskinoperatören 
behöver inte någon egentlig muskelstyrka. 
Proceduren är automatisk och minimerar 
användar misstag. Maskinen är mycket 
lättanvänd. Den hydrauliska drivkraften 
gör den kraftfull och mycket precis.

Best.nr. 44 800 212

Finns även som 
OEM-godkänd

BALANSERINGSMASKIN
Hunter 
GSP 9200 Touch
Redan första dagen du använder Hunter GSP 9200 Touch 
märker du att det inte går åt lika mycket vikter som förut. 
Patenterade SmartWeight® minskar förbrukningen av vikter 
med minst 30 procent samtidigt som den lättanvända 
touchskärmen och pneumatisk fastlåsning med 
Autoclamp® kortar balanserings tiden. Levereras 
med Konset Economy. 

Best.nr. 44 800 019

Tillbehör:
Hammerhead TDC Laser GSP/RFT  
Best.nr: 44 800 021

Konset Bullseye 
Best.nr: 44 800 029

Produkten på bilden 
är extrautrustad

BALANSERINGSMASKIN
Hunter 
Road Force Touch ELITE®

Du slipper tidsödande felsökning och olönsamma 
backjobb – istället tjänar du pengar på de omöjliga 
hjulfelen och får fl er nöjda kunder på köpet.
Laserindikering och LED-belysning underlättar
placeringen av klistervikter, hjulet stoppar automatiskt 
vid rätt viktposition och skyddshuven öppnar när ba-
lanseringen är klar. Patenterade SmartWeight® kortar 
balanseringstider och minskar viktförbrukningen 
med minst 30%.

Best.nr. 44 800 032

Tillbehör:
Hammerhead TDC Laser GSP/RFT
Best.nr: 44 800 021

BALANSERINGSMASKIN

Road Force Touch ELITE®

Du slipper tidsödande felsökning och olönsamma 
backjobb – istället tjänar du pengar på de omöjliga 
hjulfelen och får fl er nöjda kunder på köpet.
Laserindikering och LED-belysning underlättar
placeringen av klistervikter, hjulet stoppar automatiskt 
vid rätt viktposition och skyddshuven öppnar när ba-
lanseringen är klar. Patenterade SmartWeight
balanseringstider och minskar viktförbrukningen 

Best.nr. 44 800 032

Hammerhead TDC Laser GSP/RFT
Best.nr: 44 800 021

Laserindikering och LED-belysning underlättar
placeringen av klistervikter, hjulet stoppar automatiskt 
vid rätt viktposition och skyddshuven öppnar när ba-
lanseringen är klar. Patenterade SmartWeight® kortar 
balanseringstider och minskar viktförbrukningen 

Produkten på bilden 
är extrautrustad

info@preqas.se
www.preqas.se

Vi samarbetar med kända varumärken. 
Och vi levererar helhetslösningarna, från idé 
till färdig bilverkstad.

Du behöver bara 
en leverantör

DÄCKOMLÄGGARE
Hunter
TCA34S-E

Automatisk däckomläggare för 10–34” hjul.
Automatiskt monterings- och 
demonterings verktyg. Maskinen har två 
hastigheter på monteringsbordet med 
bibehållen kraft och oberoende varvtal 
genom motorivertersystemet. Däckjärn 
behövs ej, minimerar skador på däck 
eller fälg. Levereras inkl. hjul lyft, clinch-
press och chockluft.

Best.nr. 44 800 534

Finns även som 
OEM-godkänd

DÄCKOMLÄGGARE
Hunter
Revolution TCR1 S
Automatisk och kraftfull. Maskinoperatören 
behöver inte någon egentlig muskelstyrka. 
Proceduren är automatisk och minimerar 
användar misstag. Maskinen är mycket 
lättanvänd. Den hydrauliska drivkraften 
gör den kraftfull och mycket precis.

Best.nr. 44 800 212

Finns även som 
OEM-godkänd

BALANSERINGSMASKIN
Hunter 
GSP 9200 Touch
Redan första dagen du använder Hunter GSP 9200 Touch 
märker du att det inte går åt lika mycket vikter som förut. 
Patenterade SmartWeight® minskar förbrukningen av vikter 
med minst 30 procent samtidigt som den lättanvända 
touchskärmen och pneumatisk fastlåsning med 
Autoclamp® kortar balanserings tiden. Levereras 
med Konset Economy. 

Best.nr. 44 800 019

Tillbehör:
Hammerhead TDC Laser GSP/RFT  
Best.nr: 44 800 021

Konset Bullseye 
Best.nr: 44 800 029

Produkten på bilden 
är extrautrustad

BALANSERINGSMASKIN
Hunter 
Road Force Touch ELITE®

Du slipper tidsödande felsökning och olönsamma 
backjobb – istället tjänar du pengar på de omöjliga 
hjulfelen och får fl er nöjda kunder på köpet.
Laserindikering och LED-belysning underlättar
placeringen av klistervikter, hjulet stoppar automatiskt 
vid rätt viktposition och skyddshuven öppnar när ba-
lanseringen är klar. Patenterade SmartWeight® kortar 
balanseringstider och minskar viktförbrukningen 
med minst 30%.

Best.nr. 44 800 032

Tillbehör:
Hammerhead TDC Laser GSP/RFT
Best.nr: 44 800 021

BALANSERINGSMASKIN

Road Force Touch ELITE®

Du slipper tidsödande felsökning och olönsamma 
backjobb – istället tjänar du pengar på de omöjliga 
hjulfelen och får fl er nöjda kunder på köpet.
Laserindikering och LED-belysning underlättar
placeringen av klistervikter, hjulet stoppar automatiskt 
vid rätt viktposition och skyddshuven öppnar när ba-
lanseringen är klar. Patenterade SmartWeight
balanseringstider och minskar viktförbrukningen 

Best.nr. 44 800 032

Hammerhead TDC Laser GSP/RFT
Best.nr: 44 800 021

Laserindikering och LED-belysning underlättar
placeringen av klistervikter, hjulet stoppar automatiskt 
vid rätt viktposition och skyddshuven öppnar när ba-
lanseringen är klar. Patenterade SmartWeight® kortar 
balanseringstider och minskar viktförbrukningen 

Produkten på bilden 
är extrautrustad

info@preqas.se
www.preqas.se

Vi samarbetar med kända varumärken. 
Och vi levererar helhetslösningarna, från idé 
till färdig bilverkstad.

Du behöver bara 
en leverantör

DÄCKOMLÄGGARE
Hunter
TCA34S-E

Automatisk däckomläggare för 10–34” hjul.
Automatiskt monterings- och 
demonterings verktyg. Maskinen har två 
hastigheter på monteringsbordet med 
bibehållen kraft och oberoende varvtal 
genom motorivertersystemet. Däckjärn 
behövs ej, minimerar skador på däck 
eller fälg. Levereras inkl. hjul lyft, clinch-
press och chockluft.

Best.nr. 44 800 534

Finns även som 
OEM-godkänd

DÄCKOMLÄGGARE
Hunter
Revolution TCR1 S
Automatisk och kraftfull. Maskinoperatören 
behöver inte någon egentlig muskelstyrka. 
Proceduren är automatisk och minimerar 
användar misstag. Maskinen är mycket 
lättanvänd. Den hydrauliska drivkraften 
gör den kraftfull och mycket precis.

Best.nr. 44 800 212

Finns även som 
OEM-godkänd

BALANSERINGSMASKIN
Hunter 
GSP 9200 Touch
Redan första dagen du använder Hunter GSP 9200 Touch 
märker du att det inte går åt lika mycket vikter som förut. 
Patenterade SmartWeight® minskar förbrukningen av vikter 
med minst 30 procent samtidigt som den lättanvända 
touchskärmen och pneumatisk fastlåsning med 
Autoclamp® kortar balanserings tiden. Levereras 
med Konset Economy. 

Best.nr. 44 800 019

Tillbehör:
Hammerhead TDC Laser GSP/RFT  
Best.nr: 44 800 021

Konset Bullseye 
Best.nr: 44 800 029

Produkten på bilden 
är extrautrustad

BALANSERINGSMASKIN
Hunter 
Road Force Touch ELITE®

Du slipper tidsödande felsökning och olönsamma 
backjobb – istället tjänar du pengar på de omöjliga 
hjulfelen och får fl er nöjda kunder på köpet.
Laserindikering och LED-belysning underlättar
placeringen av klistervikter, hjulet stoppar automatiskt 
vid rätt viktposition och skyddshuven öppnar när ba-
lanseringen är klar. Patenterade SmartWeight® kortar 
balanseringstider och minskar viktförbrukningen 
med minst 30%.

Best.nr. 44 800 032

Tillbehör:
Hammerhead TDC Laser GSP/RFT
Best.nr: 44 800 021

BALANSERINGSMASKIN

Road Force Touch ELITE®

Du slipper tidsödande felsökning och olönsamma 
backjobb – istället tjänar du pengar på de omöjliga 
hjulfelen och får fl er nöjda kunder på köpet.
Laserindikering och LED-belysning underlättar
placeringen av klistervikter, hjulet stoppar automatiskt 
vid rätt viktposition och skyddshuven öppnar när ba-
lanseringen är klar. Patenterade SmartWeight
balanseringstider och minskar viktförbrukningen 

Best.nr. 44 800 032

Hammerhead TDC Laser GSP/RFT
Best.nr: 44 800 021

Laserindikering och LED-belysning underlättar
placeringen av klistervikter, hjulet stoppar automatiskt 
vid rätt viktposition och skyddshuven öppnar när ba-
lanseringen är klar. Patenterade SmartWeight® kortar 
balanseringstider och minskar viktförbrukningen 

Produkten på bilden 
är extrautrustad

info@preqas.se
www.preqas.se Tel: kundtjänst 031-788 42 50

E-post: info@preqas.se
Hemsida: www.preqas.se

För mer information och mått kontakta din säljare.

HawkEye Elite:
HawkEye sensorerna används tillsammans med Hunters patenterade 
WinAlign mjukvara som innehåller den mest omfattande mätinformations- 
databasen inom industrin. Fyra högupplösta kameror läser kontinuerligt 
måltavlorna och uppdaterar monitorn med levande mätresultat. Måltavlorna 
kräver ingen kalibrering, ingen elektronik eller kablar vid hjulen. HawkEye 
sensorerna tillåter höjdförändringar under tiden mätning eller justering pågår. 
Välj rullande kompensering eller lyft axel. Hunter’s patenterade QuickGrip® 
hållare och tredimensionella måltavlor monteras sekundsnabbt!

PA200 kamera:
Hjulinställning Hunter PA200Camera, 
paket. Paketet är baserat på Linux PC 
och laddat med Hunters prisbelönta 
ProAlign programvara, som är snabb, 
lättarbetad och effektivt ser till att 
verkstaden ökar sin omsättning.

Quick Check Drive.
Vill du öka dina intäkter!
Kontakta oss då redan idag.
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Du behöver bara 
en leverantör
Vi arbetar med kända varumärken. 
Och vi levererar helhetslösningarna, 
från idé till färdig bilverkstad.

...att först lade man skulden på 
Uber, sedan på Volvo Cars, sedan  
på bilföraren och till slut på per-
sonen som omkom efter att ha  
blivit påkörd av en självkörande 
Uber-Volvo XC 90. Men verkar man 
ha hittat den skyldige?
   Enligt en rapport från trafiksäker-
hetsmyndigheten NTSB var systemet 
i den självkörande Uber-XC90:n pro-
grammerat för att bara upptäcka 
fotgängare som gick på övergångs-
ställe. Och det gjorde inte den 
kvinna som blev påkörd medan  
bilföraren satt och tittade på TV. 
Kvinnan ledde en cykel över vägen. 
Det var förra året den mycket upp-
märksammade olyckan inträffade  
i Arizona. Uber har gjort upp i godo 
med den omkomna kvinnans familj.

 NYA RIKTLINJER 
  för elfordonshantering

Branschen får många frågor som rör elfordon. Därför  
tog SFVF initiativet till ett samtal om ämnet hos företaget 
NEVS i Trollhättan. Målet var att skapa en branschstandard 
gällande lägsta krav på kompetens för att hantera elfordon. 
Bo Ericsson på SFVF ser ett stort behov av riktlinjer för hur 
e-fordon ska hanteras på verkstäderna. 
   – Ingen ska riskera att skadas allvarligt eller omkomma  
på grund av okunskap när de reparerar elfordon. Därför  
presenterar vi en ny rapport med rekommendationer  
gällande allt från laddning till hantering av krockade el- 
fordon. Det är viktigt att dessa rekommendationer når  
ut till alla som kommer i kontakt med eldrivna fordon.

Svenska Autoliv fortsätter att im-
ponera på bilsäkerhetsområdet. Nu 
har man tagit fram en ny krockkudde 
som är utformad för att rädda liv i  
sidokrockar. Huvudet är den kropps-
del som oftast skadas i trafikolyckor, 
och skadorna kan leda till förödande 
långsiktiga konsekvenser för den 
drabbade. Vid sidokollisioner, där  
bilen blir påkörd från passagerarsidan 
kan föraren slå i fordonets interiör  

eller en passagerare vilket kan leda  
till skador på huvudet och bröstkorgen. 
För att förbättra skyddet mot dessa 
skador har Euro NCAP infört ett nytt 
krockprov i sitt konsumentprovspro-
gram från 1 januari 2020. Autolivs  
nya Front Center Airbag bidrar till att 
motverka effekten av att förare och 
passagerare kolliderar med varandra 
eller att föraren träffar bilens interiör. 

 Läs hela 
artikeln på:

SMÅTT & GOTT

Ny krockkudde skyddar 
mellan förare och passagerare

FÖRST VID RÖDLJUSET!
Du hinner knappt läsa ovan- 
stående rubrik innan den nya  

japanska supersportbilen  
Aspark Owl har gått från 0 till  

100 km/tim. Bilen, eller projektilen 
kanske den ska kallas, har förstås 
eldrift, effekten är 1 985 hästar.         

Därmed klarar den  
0 – 100 km/tim på 1,69 sekunder. 
Kommentarer är väl överflödiga. 

Men först vid rödljuset lär den bli. 
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Läs mer på  fordonsproffs.eu 
och håll dig uppdaterad om nyheterna i branschen. 

Arbetsgruppens sammansättning är David 
Arbajande från Bilplus, Tim Larsson från TL motor, 
Niklas Svensson från Sonstorp Bil & Skadecenter, 
Fredrik Andersson från Göteborgs Bilskadecenter 
Magno, Michael Bergvall och Bo Ericsson från sfvf.

– Det finns många års erfarenhet inom arbets-
gruppen, säger Bo.

sfvf hoppas med denna grupp få till ett bättre 
sätt att arbeta samt finna bättre lösningar än de  
nuvarande, för att skapa lönsamhet inom skade-
området på verkstäderna. Arbetsgruppen kommer 
även arbeta tillsammans med mrf:s olika grupper 
som berör lack och skade frågor. sfvf har därför ut-
sett vilka som ska vara med i dessa grupper och även 
i samverkansgruppen på cab. 

– Nu kan och kommer sfvf arbeta med systema-
tik och en kontinuitet som vi aldrig tidigare haft 
möjlighet till inom det här området. 

– Vi ser det som en oerhört stor tillgång att ha 
dessa arbetsgrupper, eftersom det är ett måste inför 
framtidens kommande krav på skadeverkstäder och 
lackverkstäder, säger Bo och Michael.

Utöver detta har sfvf:s däck- och skadeansvarige 
Michael Bergvall fått en utbildning och fördjupad 
information av och om cab Group. Michael hade 
ett späckat schema där även cab:s uppbyggnad, 
funktioner med mera presenterades.  

– En mycket intressant dag som fyllde på rygg-
säcken med mycket värdefull kunskap, avslutar en 
nöjd Michael. 

LACK & SKADA

– Syftet med arbetsgruppen är att analysera och hitta lösningar när det  
gäller lack- och skadefrågor, säger Bo Ericsson, vd på SFVF. Diskussionerna 
är oerhört givande för alla som deltar i gruppen och den samlade kunskapen 
kommer våra medlemmar till godo. 

FULL FART
med branschfrågor i SFVF:s lack- och skadegrupp 

David Arbajande 
från Bilplus, 
Tim Larsson 

från TL motor,  
Niklas Svensson 

från Sonstorp  
Bil & Skadec enter,  
Fredrik Andersson 

från Göteborgs 
Bilskadecenter 

Magno, Michael 
Bergvall och  
Bo Ericsson  

från SFVF.

MRF =  Motorbranschens  
Riksförbund

CAB bygger system för att  
effektivisera reparations-
processer.

Din röst i verkstadsbranschen för säkerhet och rättvisa.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening  |  Alströmergatan 18  |  112 47 Stockholm  |  Tel: 08-519 475 10  |  info@sfvf.eu  |  www.sfvf.eu


