Intelligent reparationssystem
för husvagnar/bilar
Kan du se att denna husvagn har varit skadad???

SMART by HBC
the perfect start to an excellent finish

Med hjälp av HBC system E
kan alla strukturer och färger återställs
Varför måste man byta ut en hel sida på
husvagnen bara för att den har fått en liten
bula, det är ju både tidskrävande och mycket
dyrt?
Med system E uppnår man en perfekt finish
med hjälp av ett specialutvecklat vakuumverktyg, nivåskena samt en specialutvecklad
gjutmassa, vilken efter kopiering återskapas
på den existerande skadade strukturen.
Pressen skrev: “Genialt system för reparation
av hamrade plåtar på husbilar, husvagnar
och släpvagnsskåp m.m.” HBC system, som
utvecklar och producerar reparationssystem
främst för bilbranschen har utvecklat ett
system, för reparation av mycket stora skador
på aluminiumpaneler.

Kan du se att
denna husvagn har
varit skadad ???

Vi har nu introducerat det senaste tillskottet i
familjen vid den i internationella Caravan Salon
i Düsseldorf. Framöver är det möjligt
att reparera stora skador på aluminiumpaneler - ända upp till 3 meters längd.
Systemet har oändliga användningsmöjligheter
på relief plåt som på port, möbler, byggnader,
bilar och husvagnar. Argument för att inte
reparera är borta.

Internationella godkännelser / test
• Thatcham, UK,
The Motor Insurance Repair
Research Center / Time studies
• KTI, Tyskland.
Kraftfahrzeug Technisches institut.
Organisationen ägs av 20 tyska
försäkringsbolag.
• DAT system tidsmätning

Husvagn Spotreparationssystem
HBC system har under många år framgångs
rikt tillverkat och levererat färg och lack för spot
reparationer i fordonsindustrin.
Nu introducerar vi ett spot reparationssystem
speciellt utvecklat för att reparera lackskador på
husvagnar och husbilar. Systemet är enkelt och
lätt att arbeta med.
Grunden till systemet är 15 basfärger som kan
bländas tillsammans via en lätt att använda
mjukvara program som kan laddas ner på din
egen PC direkt från www.hbc-system.com. När
programmet är färdig installerad kan du sätta
igång. Enkelt och lätt!
NP1000 Caravan Spot Paint Repair System

HBC Caravan reparationssystem
Innovativ & Professionel
Sammanblandning av ny och gammal lack
Vi lanserar åter en nyhet FADE THINNER.
Sammansmälter / upplöser den gamla och den
nya färgen i övergången. Du undvik härmed
den grova övergången av spray, som ofta
behöver mycket polering för att kunna uppnå
en perfekt finish.
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Atracco har all utrustning som krävs
för att göra avancerade reparationer
snabbt och med bäst kvalité samt
avtal med samtliga försäkringsbolag.

www.atracco.se
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Tel: 0470 - 77 11 00
Fax: 0470 - 77 11 25
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