PIVAB HEMSIDA ÖVERSÄTTNING
Hem
Vi förbättrar verkstäder.
Och utvecklar världens bästa lackboxar.
Sedan 1976 har vi utvecklat produkter och lackeringssystem
för både normala och extrema förhållanden. Och med extrema förhållanden menar vi platser som till exempel de kallaste
delarna av det forna Sovjet och de varmaste platserna i Afrika. (!! ordval: ”det forna Sovjet” – ”Ryssland” vet alla var

det ligger, plus att de kallaste platserna i Sovjet (Sibirien) faktiskt även ligger i Ryssland)
Med den erfarenheten kan vi garantera att vi har en lösning för verksamheter som finns på vår planets mer normala miljöer. Nu
är våra lackeringssystem
bara en liten del av vad vi kan erbjuda.
Det vi är riktigt bra på är att effektivisera
flödet i hela verksamheter.

Så funkar det
En optimal lackverkstad
i fyra enkla steg.
Vårt mål är att utveckla världens bästa lackboxar. Men egentligen handlar allt vi gör om att förbättra våra kunders hela
verksamheter. En lackstation spelar en betydligt större roll för arbetsflödet i en verkstad än de flesta tror. Om man tänker rätt
från början finns det stora förtjänster att göra, även inom andra områden av verkstaden. Det kan vara allt från rejält ökad
effektivitet och sänkta driftskostnader till bättre arbetsmiljö och jämnare kvalitet på lackjobben. Hemligheten bakom finns
självklart i våra energisnåla produkter, men också i vår kunskap om lackering och i den noggranna arbetsprocess vi tagit fram.

Planering & ritning
För att slutresultatet ska bli bra måste allt göras rätt från början. Därför handlar den första fasen om personliga
möten, noggrann information om befintlig verksamhet, planritningar, flödesschema, arbetsprocesser,
behovsanalyser och din målsättning med projektet. När all fakta är på plats och analyserna är gjorda kan vi börja
skissa på lösningar.

Översikt verksamhet
Vi börjar alltid med att träffas personligen, för ett första möte. Målet är att snabbt få en klar översikt över din
verksamhet och förstå vad du har för tankar om framtiden. Har du en befintlig anläggning som ska
uppdateras eller byggas ut? Startar du upp en ny verksamhet som ska vara optimerad från start?

Analys av lack- & verkstadsprocess
När vi fått en översikt har det blivit dags att göra en behovsanalys. Hur många objekt passerar din verkstad
idag och hur många objekt vill du att det ska kunna passera när projektet är klart? Vill du utöka
verksamheten och börja arbeta med småskador och Dent-repair? Vill du få ner ledtiderna? (!! felstavat:
”Dent-repair” – ”Dent Repair” heter produkten)

Energikalkylering
Oavsett vilken av våra produkter du väljer kan vi garantera dig att den är marknadens mest energisnåla.
Genom att gå igenom din energiprocess och göra en energikalkyl kan vi visa dig hur mycket du tjänar på att
välja Pivab som leverantör och att besparingen med stor sannolikhet både täcker till räntor och amorteringar
på din investering. (!! felstavat: ”täcker” ska vara ”räcker” sista raden)

Skisser och ritningar
När vi är överens om dina behov och vad du är intresserad av börjar vi ta fram skisser i 3D. Då får du en god
uppfattning om hur allt skulle kunna se ut i verkligheten. Från den fösta layouten kan vi sedan testa och
laborera med olika utföranden och design för att hitta en skiss att gå vidare med. När du är nöjd skapar vi
2D-ritningar som blir underlag till de slutgiltiga konstruktionsritningarna och bygghandlingarna. Här gör vi
även unika anpassningar för just din verksamhet och dina behov.

Godkännande av affär
När ritningarna är klara och godkända har vi har nått slutet av arbetsprocessens första fas. Det är här vi
kommer överens om lösningar, pris och leveranstid.

Tillverkning & anpassning

Nu har vi koll på dina behov och kan börja titta på optimering av arbetsflödet i din verksamhet. Det skapar vi delvis
med rätt produkter, men också genom att utnyttja lokalerna fullt ut och placera produkterna på rätt plats.
Tillverkningen av våra produkter sker i Sverige och av välkända underleverantörer som vi har nära relationer med.

Konstruktionsanalys
Att utnyttja lokalen är A och O för att få effektivt flöde. Genom att ta fram noggranna konstruktionsritningar
ser vi snabbt var lokalens befintliga pelare, fönster, dörrar och rörstråk finns och hur vi ska utnyttja allt så
bra som möjligt. Under analysen ser vi också hur chassi och ventilation behöver anpassas för din lokal.

Projekteringsmöte
Information och samsyn är viktigt. Därför samlar vi projektets samtliga inblandade till projekteringsmöte.
Vid detta tillfälle går vi igenom konstruktionsritningar, detaljplan, projektets omfattning och vad det betyder
för de inblandade. Målet är att alla ska få samsyn, veta vad som ska göras och sätta upp en preliminär
tidsplan.

Tillverkning
Merparten av komponenterna till våra produkter tillverkas i Sverige. Men oavsett om underleverantören har
sin verksamhet i närheten eller någon annanstans i världen är den noga utvald och följer samma krav som vi
ställer på oss själva, gällande råvaror, noggrannhet och leveranstider.

Transport & montering
Innan första leveransen sätter vi gemensamt upp en detaljerad tidsplan. För att vinna tid och effektivitet involverar
vi samtidigt de entreprenörer som ska hjälpa till under installationen. Alla skall arbeta efter gemensam upprättad
tidsplan, med gemensamt slutdatum att jobba efter. Kontinuerlig kontakt mellan projektledare, kund och samtliga
installatörer är ett krav under hela projektet.
Transport
För trygghetens skull tar vi helst hand om transport och leverans. Då har vi full kontroll över försändelserna och kan
synka dessa med våra tekniker, som direkt kan placera materialet för rätt arbetsprocess. Beroende på leveransernas
omfattning planerar vi dem ihop med dig. Om inte allt material kan levereras på grund av platsbrist, ser vi såklart till
att delleverera din beställning.
Montage
Under monteringsperioden är det viktigt att alla synkroniserar med varandra. Vi försöker också se till du ska kunna ha
normala förutsättningar under projektet och slippa stänga igen eller på något annat sätt störas i det dagliga arbetet.
När projektet är klart går vi igenom det med dig och säkerställer att det blivit enligt dina önskemål.
Löpande kontakt
För att monteringen ska flyta på effektivt har vi daglig kontakt med berörda entreprenörer och dig som beställare. Ju
mer information som når rätt, desto mindre risk till missförstånd.

Drift & service
Anläggningen är äntligen klar och färdig att börja användas. Nu återstår bara testning, finjustering och optimering.
Här utför vi noggranna kontroller så att alla flöden fungerar som de ska, att till exempel luftmängden i boxen är
perfekt och att snabbsupport online fungerar. Vid överlämning kan du ta in egna konsulter som är med och
kontrollerar slutresultatet.

Överlämning
När vi vet att anläggningen fungerar optimalt, har det blivit dags för dig att ta över. I samband med överlämning har vi
en grundlig genomgång av maskin och manual. Om du beställt vår utbildning i dammfri lackering kommer den att ske
nu.

Efterkontroll
När du använt anläggningen ett tag har det blivit dags för efterkontroll. Det brukar ske efter ca. tre-sex månader. Då gå
vi igenom anläggningen med er och kontrollerar så att allt är bra och fungerar som det ska. Efterkontrollen är
obligatorisk och ingår i leverans, denna finns till för att säkerhetsställa utrustningen och om Ni vill göra ytterligare
efterjusteringar.

Serviceavtal
När vi haft efterkontroll skriver vi serviceavtal med våra kunder. Det är det enklaste och mest bekväma sättet för dig
att minimera risken för plötsliga driftsstörningar. Vilka serviceintervaller du får beror helt på vilken produktionstakt
du har. Genom snabbsupport online ser våra tekniker när det är dags och kontaktar dig för tidsbokning.
För att garantin skall gälla måste service utföras av Pivab.

Tjänster & produkter
Grundstenarna för att du
ska kunna bli ännu bättre.
Hos oss jobbar en rad av kompetenta människor. Alla är experter inom sitt område och tillsammans bildar vi en helhet som
ingen annan i branschen kan mäta sig med. Om vi lägger till våra produkter och system får vi en arbetsprocess som vi kan
applicera i din verksamhet när som helst, oavsett du redan har ett väl fungerande lackföretag eller är en entreprenör med
drömmar om en egen lackverkstad.

Konsultation
Hos oss finns mycket spetskompetens som vi gärna delar med oss av. Verksamhetsutveckling, klassningsplaner, 3Dskisser, utbildningar i dammfri lackering är några exempel.

Produkter för bil- & lastbilsverkstad
Oavsett det handlar om stora eller små verkstäder finns det alltid drömmar om att bli bättre och mer lönsam än vad man redan
är. Med våra idéer och system kan vi hjälpa dig en bra bit på väg.

Produkter för verkstadsindustri
Det finns fler saker än person- och lastbilar som behöver lackeras. Våra system fungerar lika bra vid lackering av tåg, köksluckor,
detaljer eller något helt annat. Bara fantasin sätter gränser.

Övrigt
Det är inte bara lackanläggningen som måste vara i toppskick för att en lackverkstad ska fungera. I vårt sortiment finns flera
smarta produkter som hjälper till att skapa en bra arbetsplats.

CASE
Precis det här vi menar
med att vara problemlösare.
När vi får ett uppdrag vill vi inte bara hjälpa till med en ny produkt eller ett nytt system. Vi tar våra kunder på större allvar än så.
Lackstationen är en viktig kugge och det finns alltid justeringar som kan förändra verkstadens totala effektivitet. Att hitta,
analysera och lösa problem är det vi verkligen tycker om och brinner för. Om kunden har ett problem är vårt mål att lösa två.
Alltid. På den här sidan hittar du några av våra kunder och exempel på uppdrag vi gjort för dem. Vill du se fler case eller få mer
information om något kontaktar du oss på Pivab.

Internationellt
Våra produkter är utvecklade för att klara riktigt tuffa miljöer. Av den anledningen har vi haft många spännande
projekt i länder som Angola, Algeriet, Saudiarabien, Thailand, USA, Sibirien och Kina. (!! Möjligen ändras:

”Sibirien” bör vara ”Ryssland (Sibirien)” för att ange bara länder)

Konsultation
Du behöver inte vara kund hos oss för att få tillgång till vår expertis. Pivabs experter är alltid bokningsbara och tillgängliga för
frågor inom verksamhetsutveckling, utbildning och optimering.

Bil- & lastbilsverkstad
Att hitta lösningar för lackering av fordon är det vi jobbat med längst. Uppdragen kan vara allt från att starta upp en ny
anläggning till att optimera en befintlig.

Verkstadsindustri
Det finns fler saker än person- och lastbilar som behöver lackeras. Våra produkter och system fungerar lika bra vid
lackering av båtar, tåg, köksluckor, detaljer eller något helt annat.

Branchnytt (!! Ska vara: ”Branschnytt”)
Allt det senaste på en och samma plats.
I vår bransch händer det ofta spännande saker. Under rubriken Branschnytt publicerar vi löpande artiklar om nya
produkter, tjänster och händelser som vi tror att fler än oss tycker är intressanta.

Om Pivab
PIVAB AB startade 1976 och har sedan dess arbetat med att utveckla produkter och system för lackering under både
normala som extrema förhållanden. Detta har lett till att vi idag levererar utrustning till Nordamerika och Europa,
men också till länder som Angola, Algeriet, Saudi Arabien, Thailand, Sibirien och Kina. (!! Möjligen ändras:

”Sibirien” bör vara ”Ryssland (Sibirien)” för att ange bara länder)
Vi gillar alla typer av uppdrag. Stora som små. Ju klurigare de är, desto mer inspirerade blir vi. Förutom spännande
och intressanta uppdrag är vår bestämda uppfattning att allt vi gör ska bli klart i tid och hålla sig inom budgeten. Det
gör oss stolta och våra kunder nöjda.
Förutom att erbjuda fantastiska produkter och lösa våra kunders problem ska vi vara lätta att få tag på, enkla att ha
att göra med och enkla att förstå. Vi ska även finnas till hands till 100%, lyssna på våra kunder och erbjuda långsiktiga
lösningar de kan lita på. Vi ska skapa värde för våra kunder och alltid hålla vad vi lovar.

Innovationer
Självklart vill vi utvecklas som företag. Men framförallt vill vi driva branschen framåt.
I vår ambition att lösa problem och utveckla verkstäder föds också nya sätt att tänka, konstruera och genomföra.
Under årens lopp har det resulterat i en rad innovativa idéer, många av dem är världsunika och patenterade. Dessa
innovationer har även satt sin prägel på vår organisation, hur vi uppfattar oss själva och hur vi uppfattas av våra
kunder. Nytänkande är vårt bästa konkurrensmedel och det som oftast gör hela skillnaden för våra kunder.
Ett väggmonterat dubbelt filtersystem som ger smidigare och snabbare
filterbyten, och ett kontrollerat luftflöde över hela golvytan. Där filterbytet sker i
boxväggens långsida, för att för slippa lyfta tung gallerdurk.
Det revolutionerande systemet är mycket uppskattat och används idag på flertal
platser som till exempel i Gövik, Mo-i-rana, Oslo, Fana, Hadeland, Trondheim,
Jeppo, Eslöv, Umeå och Halmstad.
För bättre rening av vattenbaserade lacker i våra anläggningar har vi utvecklat
ett nytt filter. Det patenterade filtret bygger på labyrintprincipen och består av
lecakulor som kan återanvändas på plats. I våra anläggningar filtreras
inkommande tilluft i fyra steg innan den åter lämnar anläggningen. Det nya filtret
resulterar i mindre belastning på anläggningen, vilket ger bättre ekonomi och en
bättre miljö. Under en testperiod (630 objekt) blev den totala filterkostnaden
2,34 öre/objekt, exkl. arbete.
En revolutionerande golvkonstruktion med sänkbart lyftbord som sänker ett
fordon till behaglig arbetshöjd, delvis under golvytan. För lackeraren ger det en
mycket smidigare och bättre arbetsmiljö. Och för dig betyder det långsiktighet
och jämnare kvalitet på lackjobben.
Energibesparande och EX II-godkända armaturer som reflekterar ljuset mot
objektet. För lackeraren betyder ett jämnare ljus att han eller hon kan se
objektet bättre, jobba mer effektivt och höja sin kvalitet över tid.
Vi använder DAYLIGHT för att efterlikna det naturliga ljuset. Färgnyanserna skall
vara den samma för lackeraren i lackboxen som när bilen kommer ut i dagsljus.
Detta minskar antalet eventuella "back" jobb.

Ett smart online-system, som bland annat möjliggör direktsupport och
driftsbevakning i realtid. Genom det får våra tekniker löpande information om
vad som händer i din anläggning, hur energiåtgången ser ut, driftstörningar och
när det är dags för nästa service.

PRESS
MÄSSOR – EVENT
Kommande Mässor - Event
Tidigare Mässor - Event

SERVICE
Självklart erbjuder vi serviceavtal med löpande underhållsservice. På så vis kan du vara säker på att anläggningens
höga precision och goda funktion bevaras så länge som möjligt. Och att du undviker oväntade driftsstörningar och
dyra reparationer som är orsakade av bristande underhåll.
Om du tecknar ett serviceavtal med oss får du alltid reservdelar till rabatterade priser och extra bra timpriser. Om du
har en Pivab-anläggning med VPN-styrsystem kan vi löpande hålla koll på din anläggning, föra statistik och vet exakt
när du behöver service och vad vi behöver göra vid nästa service.
Våra servicetekniker utgår från Örnsköldsvik, Stockholm och Veddige.

ÅTERFÖRSÄLJARE
För dig som finns i Norden och vill komma i kontakt med våra produkter har vi återförsäljare i Sverige, Norge och
Finland. Hör av dig till oss här så förmedlar vi kontakten vidare.
KONTAKT
Att få hjälpa till är det bästa vi vet. Ring, maila eller hälsa på.
Du är alltid välkommen till oss på Pivab!

VERKSAMHETSUTVECKLING
Vi hjälper dig att bli bättre.
Lackeringen är en viktig del och stor påverkare av en det totala flödet i en verkstad. Om man utnyttjar rätt delar
på rätt sätt kan hela verksamheten få en rejäl skjuts framåt.
För att kunna hålla jämna steg eller bli bättre än sina konkurrenter måste det finnas en vilja att vara med,
utvecklas och ständigt vässa verksamheten.
Verksamhetsutveckling är ett brett område som handlar om att bland annat hitta rätt affärsupplägg, rätt
arbetssätt och rätt processer. För att göra utvecklingsarbetet lite enklare brukar vi dela upp frågorna mellan

arbetsprocess och system. I det löpande arbetet går dessa ihop men under förbättringsprocessen skiljer vi dem
för att lättare kunna kommunicera och skapa förståelse kring förändringarna.
Oavsett hur man ser på verksamhetsutveckling handlar den alltid om att skapa bättre lönsamhet. Står ditt
företag inför stora förändringar? Behöver ni hjälp att hitta effektivare arbetssätt och arbetsflöde?
Hos oss hittar du specialister inom verksamhetsutveckling för både mindre och stora verkstadsföretag.
Vi kan optimera din verkstad.
Lackanläggningen är en viktig del av den totala verkstaden. Mycket viktigare än de flesta tror. Det är faktiskt
först när lackeringen är i topptrim man märker skillnaden och hur betydande den verkligen är.
När vi utvecklar verkstäder handlar det såklart inte bara om lackeringen utan också om allt runt omkring. Vi
tittar på flöden, arbetsplatser, arbetsmiljö.

Resultatet blir en lista på åtgärder som vi tycker behöver göras. Målet är en effektiv, där
personalen trivs och där möjligheter till många och bra jobb finns.
WORKSHOP DESIGN GROUP
VI PRATAR INTE OM EN LÖSNING…
VI PRATAR OM DIN LÖSNING…
…OCH DEN GÄLLER I MORGON OCKSÅ.
Vi är tre företag inom Motorbranschen som har upplevt att det finns ett problem när det gäller om-,
till, och nybyggnation inom Motorbranschen.
Det är förseningar, fördyringar och felaktiga lösningar. Det är alltid för många ”kockar” inblandade.
Därför har Pivab, (boxleverantör), Johnels & Moberg, (arkitektfirma) och Axalta, (lackleverantör) beslutat sig för att gå samman i en projektgrupp
som kan presentera helhetslösningar efter dina behov.
Oavsett om du planerar helt ny bilanläggning, komplett skadeverkstad eller enbart lack.
Vi som ingår i gruppen har mångårig erfarenhet av optimering, konstruktion och design av bilanläggningar. Att bygga en bilanläggning är inte
detsamma som att bygga ett hus.

Vi som ingår i gruppen är:

PIVAB AB
Marknadsledande på lackeringsanläggningar och ventilationslösningar,
Speciellt energisnåla lösningar för både normala och extrema förhållanden

Johnels & Moberg AB
Marknadsledande arkitekter i Sverige och Norge när det gäller projektering av Bilserviceanläggningar och arbetar idag bl.a. för Volvo,
Hyundai, Ford , Renault, m.fl

Axalta Coating System Sweden AB
Marknadsledande i lackbranschen med representation av Standox, Spies Hecker och Cromax.
Specialitet flöden i verkstan.
Produktutveckling mot energisnåla lacksystem och konstruktion av skadeverkstäder
Det vi erbjuder är en optimal lösning för just dina behov inget mer och inget mindre. I projektet ligger lösningen att vi alltid tar hänsyn till miljön med

(!! felkonstruktion: bör vara: ”I projektet ligger att vi alltid tar
hänsyn till miljön med förslag på lösningar som har minimal energiåtgång.”)
förslag som har som har minimal energiåtgång.

I projektet finns också marknadens utveckling, att din verkstad ska vara i topp imorgon också.
Övrig utrustning som vi själva inte kan leverera hjälper vi till att skaffa.
Innan projektbeslut presenterar vi kostnadskalkyl, driftsekonomi och investeringskalkyl.
Är ni intresserad av vår hjälp? Mer om information om oss hittar du på www.pivab.se/Tjanster-produkter-lackboxar/
klicka dig sedan fram till Workshop Design Group.

UTBILDNING
Kunskap som förändrar. Och förbättrar.
I snart 40 år har vi arbetat med lackering och utveckling av produkter som förbättrar lackeringsprocessen.
Under dessa år har vi hunnit samla en massa kunskap om hur man i ett lackeringsföretag kan arbeta bättre och
mer effektivt. Idag har vi så mycket kunskap att vi idag ofta får förfrågningar om att dela med oss.

Då alla företag är olika och har olika förutsättningar är våra kurser helt skräddarsydda. Det innebär att
innehållet alltid anpassas för deltagaren. Inlärningen blir mycket effektiv och kan ske i form av enskild
undervisning eller gruppundervisning. Att deltagarna i en grupp kommer från samma företag gör att läraren
kan styra innehållet så att det passar just deras företag och arbetssituation. Samtliga utbildningar har som mål
att göra eleverna väl rustade för att komma igång och arbeta inom yrkesområdet direkt efter slutförd
utbildning.
Vår vanligaste utbildning är dammfri lackering. Men vi kan även erbjuda Starta Lackverkstad.
Syftet med dammfri utbildning
1. Öka förståelsen för dammets skadeverkan och vilka damm källor som finns.
2. Ge praktiska tips och råd till hur skador till följd av dammpartiklar i lack kan förhindras.
Syftet med utbildningen starta lackverkstad
1. De viktigaste stegen i processen blir gjorda i rätt ordning och i rätt tid
2. Rimliga förväntningar på resursinsatser och tidsåtgång skapas
3. Målet är att underlätta återförsäljarens beslut att starta egen lackeringsverkstad
Utbildingarna är framtagna i samarbete mellan PIVAB AB och Volvo personbilar Sverige AB

DENT EXTEND
är en lackbox utöver det vanliga.
kombiboxen Dent Extend är framtagen för dig som effektivt vill kunna utföra större lackreparationer till
mycket låga driftskostnader.
För lackreparationer till personbilar och transportfordon är Dent Extend den perfekta lösningen. Boxen
placeras direkt på befintligt golv och för att inte ta upp värdefull golvyta kan aggregat placeras på boxens tak

(om takhöjd finns). Dent Extend kan levereras med genomfart och är förberedd för installation av blåssystem
för vattenbaserade produkter (Dent Jet).
Luften i boxen rör sig horisontellt, håller en medelhastighet av 0.3 meter per sekund och förbrukar endast
halva luftmängden jämfört med en konventionell lösning. Aggregaten till Dent Extend är konstruerade med en
roterande värmeväxlare med en verkningsgrad mellan ca 70%– 85% driftsfall. Aggregaten är kombiaggregat
och kommer färdigmonterade på stålram. De är även delvis elektriskt anslutna internt och provkörda från
fabrik. Detta tillsammans resulterar i en kort installationstid på omkring sju dagar.
FAKTA













Lackbox för Personbilar/Transportfordon
Invändig storlek: ________________
Utvändig storlek: ________________
Montagetid: ca ________________
Värmeåtervinning: ______________
Driftsfall: Halvfart, Fullfart, Mellantork, Tork
Energikällor: Gas, Fjärrvärme, Olja, El-batteri
Med fjärrvärme, gas eller olja som energikälla säkras anläggningen med 40 amp
EX II- godkända armaturer med riktade reflektorer
Placeras på befintligt golv
Ventilationsaggregat kan placeras på boxtak

DENT TENT
är en lackbox för dig med begränsad golvyta.
Dent Tent är en flexibel lackbox för personbilar och lösa detaljer. När den inte används har man markistältet
uppfällt vilket frigör golvyta. Vid lackering fäller man ned markistältet och därmed avgränsas fordonet från
övrig lokal.
Dent Tent är optimal för småskadereparationer och detaljlackeringar. Den har integrerade förvaringsytor för
förbrukningsmaterial vilket sparar tid då allt redan finns på plats. Vid lackering av mindre objekt kan man
stänga boxens öppning med den integrerade rullgardinen. Luften i Dent Tent kommer lodrätt med en
sjunkhastighet på 0.2 meter per sekund. Kan med fördel kombineras med Dent Mix.
FAKTA










Flexibel lackbox för personbilar/detaljer
Går att få med två öppningar/markistält
Invändig storlek: ______________
Utvändig storlek: _______________
Energikällor: Gas, Fjärrvärme, Olja, El-batteri
EX II- godkända armaturer med riktade reflektorer
Har fyra gångdörrar som standard
Placeras på befintligt betonggolv

DENT TRUCK
är en flexibel lackbox för lackering av lastbilar.
Dent Truck är en flexibel lackbox för lastbilslackering. När den inte används har man markistältet uppfällt
vilket frigör golvyta. Vid lackering fäller man ned markistältet och Dent Truck förvandlas till en lackbox.

Dent Truck är optimal för småskadereparationer, detaljlackeringar eller som komplement till en större box. Vid
mindre lackeringsarbeten kan man stänga boxens öppning med den integrerade rullgardinen. Den har
integrerade förvaringsytor för förbrukningsmaterial. Att allt finns på plats sparar tid och motverkar onödigt
spring. Luften i Dent Truck kommer lodrätt med en sjunkhastighet på 0,2 meter per sekund. Kan med fördel
kombineras med Dent Mix.
FAKTA










Flexibel lackbox för lastbilar/detaljer
Placeras på befintligt betonggolv
Invändig storlek: _______________
Utvändig storlek: ________________
Fyra gångdörrar som standard
EX II - godkända armaturer med riktade reflektorer
Energikällor: Gas, Fjärrvärme, Olja, El-batteri
Ventilationsaggregat kan placeras på boxtak

DENT EXTEND DRY
Öka produktionsflödet med torkugnen Dent Extend Dry.
Om du behöver mer kapacitet i din produktion kan en efterföljande torkugn ge dig helt nya möjligheter. Om du
till exempel har en kombibox kan du ta hand om 5-7 objekt per dag. Om du lägger till en Dent Extend Dry ökar
du till 12–14 objekt.
Dent Extend Dry är en effektiv torkugn som placeras direkt på befintligt golv och för att inte ta upp värdefull
golvyta kan aggregat placeras på ugnens tak (om takhöjd finns). Luften i ugnen rör sig horisontellt, med en
medelhastighet av 0.3 meter per sekund och förbrukar endast halva luftmängden jämfört med en konventionell
lösning. Torkugnen återvinner ca 85% av värmeenergin i den luft som evakueras under torkprocessen (20% av
total luftmängd). Med en efterföljande torkugn behöver inte kombiboxen användas som torkbox och därigenom
undviker man att behöva evakuera ut 65-gradig luft ca 5-7 gånger per dag.
Montage- och installationstiden är omkring sju dagar.
FAKTA











Torkugn för Personbilar/Transportfordon
Invändig storlek: ___________
Utvändig storlek: ______________
Montagetid: ca. ____________
Värmeåtervinning: _____________
Energikälla: Gas, Fjärrvärme, Olja, El-batteri
Med fjärrvärme, gas eller olja som energikälla säkras anläggningen med 40 amp
Placeras på befintligt golv

Ventilationsaggregat kan placeras på boxtak

DENT DRY / DENT DRY MINI
är en riktugn för plastdetaljer.

Dent Dry är en riktugn framtagen för torkning och riktning av plastdetaljer. Dent Dry finns i två varianter Dent
Dry och Dent Dry Mini.
Dent Dry är förberedd för att kunna torka lösningsbaserade detaljer. Den är rymlig och har plats för fyra
stötfångare åt gången (tre i en Dent Dry Mini). Enheten levereras färdigmonterad på träpall.
FAKTA









Invändig storlek
Dent Dry: ____________
Dent Dry Mini: ___________
Utvändig storlek
Dent Dry: ____________
Dent Dry Mini:___________
Ett el-batteri: ___________
Temperatur: ____________
Aggregatets kapacitet:_______________
Utvändig ljudnivå: ______________
En EX-klassad cirkulationsfläkt, 0.75kW
(säkras med 25A)

DENT PREP
är en arbetsstation för Grundarbeten och Dent Repair.
Det här är lösningen för dig som är noggrann med resultatet och som vill ha bästa möjliga arbetsmiljö för
grundarbeten och Dent Repair.
Dent Prep är framtagen för att vara den bästa platsen att utföra grundarbeten på. Dent Prep har mycket bra
arbetsbelysning med tre armaturer i den bakre väggen och kan även installeras med 6st EX II – godkända
armaturer i taket som tillval. Arbetsplatsen kan avskärmas genom tre fjärrstyrda draperier vilket gör det
möjligt att även utföra mindre lackarbeten. Dent Prep går att få med eller utan förvaringshyllor.
FAKTA








Frånluftsvägg med dubbla filtersystem
Utvändig storlek: ________(utvändigt)
Rekommenderad luftmängd:
En liggande förvaringshylla
Två stående förvaringshyllor
Tre fjärrstyrda draperier med siktruta
EX II- godkända armaturer med riktade reflektorer

DENT WELD
Dent Weld är en arbetsstation för plåt- och grundarbeten.
Med hjälp av ventilationssystemet Dent Weld kan du svetsa, göra plåtarbeten och grundarbeten på samma
plats.

Dent Weld är en ventilationslösning som ger optimal arbetsmiljö vid varje arbetsstation. Den stora fördelen
som Dent Weld ger är att du får en optimal arbetsplats att utföra plåt- och grundarbeten samt svetsning på,
utan att behöva förflytta objektet. Vilket minskar dina ledtider






DENT WELD har EX II - armaturer som även riktar ljuset mot de nedre delarna av fordonet för optimal
arbetsbelysning
DENT WELD har vit ljudabsorberande system i hela taket vilket medför lägre ljudnivå och trivsammare
arbetsplats för dig likväl för dina medarbetare utanför DENT WELD.
DENT WELD är förberedd för övrig utrustning som, nederman, Car-o-liner, Mirka Osv (!! ”som,
nederman” bör vara: ”som Nederman” och ”Osv” bör vara ”o s v”)
DENT WLED har inbyggda säkerhetssystem så både svetsning och sliparbeten kan utföras.
Ventilationen regleras med sensorer vilket medför maximal energibesparing vid produktion

DENT STATION 1-6
Dent Station passar alla typer av lackarbeten.
Dent Station frånluftsväggar med dubbla filtersystem ger dig oanade möjligheter. En perfekt lösning vid alla
typer av grund-, slip- och lackeringsarbeten.
Dent Station finns i sex grundutföranden och passar alla som på något sätt arbetar med lackering och behöver
filtrerad frånluft. Dent Station kommer färdigmonterad på pall och ansluts till lämpligt ventilationsaggregat.
Förutom modellerna 1 – 6 kan Dent Station levereras i oändliga variationer. Allt efter dina behov och önskemål.

FAKTA







Gemensamt:
Frånluftsvägg med dubbla filtersystem
Max luftmängd: ____________
EX II-godkända belysningsarmaturer _______________
En förvaringshylla __________________
Två stående förvaringshyllor _________________

DENT STATION 7
Dent Station 7 ger tilluft i lack- och sliputrymmen.
Dent Station 7 är en flexibel tilluftslåda som passar vid alla typer av lackering där du behöver tilluft.
Dent Station 7 är en filtrerad tilluftsdel. produkten är mycket flexibel och går att seriekoppla om så önskas, allt
beroende på storleken av utrymmet som ska ventileras. Perfekt för dig som har ett befintligt utrymme och vill
starta upp lackering, eller för dig som behöver komplettera en befintlig anläggning. Tillsammans med våra
övriga Dent Station-produkter går det att skapa unika kombinationer som helt bygger på dina behov.
FAKTA




Tilluftslåda för lack- och sliputrymmen
_________________
Max luftmängd, beroende på storlek

DENT FLEX
Med kombistationen Dent Flex fixar du plastreparation och grundarbete på samma gång.

Dent Flex är en flexibel kombistation med två arbetsplatser för slipning och grundbearbetning av stötfångare
och plastreparationer.
Med Dent Flex täcker du in två arbetsmoment med en och samma produkt. Genom att använda ett perforerat
arbetsbord har du möjlighet att reparera mindre plastdetaljer och för arbeten på stötfångare används de
justerbara armarna. Hela stationen går på hjul och är lätt att flytta vid behov. Dent Flex ansluts på plats till
lämplig frånluftsventilation.
FAKTA









Flexibel kombistation med två arbetsplatser för plastreparationer och grundarbeten
Frånluftstation med dubbla filtersystem.
___________________ anslutningsstos
Rekommenderad luftmängd: ________
Kanalanslutning _____________
Två EX II-godkända belysningsarmaturer, ___________
En löstagbar arbetsbord finns som tillbehör.
DENT FLEX är avdelad så att ventilationen kan stängas av manuellt för vardera arbetsstation

DENT MOBILE
Dent mobile är lösningen för mindre lackarbeten.
Dent Mobile är en bra lösning för dig som vill komplettera din befintliga anläggning med ett mobilt, flexibelt
system för småskador.
Dent Mobile är mycket lätt att använda och består av ett tilluftsdon och ett frånluftsdon. Dent mobile tar ingen
plats och kan lätt ställas undan när man inte behöver använda den. Den är så smart och smidig att man kan ta
med sig Dent Mobile och utföra jobbet hos kunden. Stationen kräver ingen montering utan kopplas direkt på
befintligt system eller med separata fläktar. Fläktar och slang för anslutning finns som tillbehör.
FAKTA








Flexibelt system för mindre lackarbeten
Enheterna är monterade på chassi med hjul
Enhetens dimension ____________
_____________
Kanalanslutning __________
En tilluftsdel och ett frånluftsdon, inkl. filter
____________________________

DENT MOBILE XL
Dent Mobile XL är lösningen för mindre lackarbeten på större objekt.

Dent Mobile XL är en bra lösning för dig som vill komplettera din befintliga anläggning med ett mobilt, flexibelt
system för småskador för större fordon.
Dent Mobile är mycket lätt att använda och består av en tilluftsdel och ett frånluftsdon. Lackstationen tar ingen
plats och kan lätt ställas undan när du inte behöver använda den. Den är så smart och smidig att du kan ta med
dig Dent Mobile och utföra jobbet hos kunden. Stationen kräver ingen montering utan kopplas direkt på
befintligt system eller med separata fläktar. Fläktar och slang för anslutning finns som tillbehör.
FAKTA










Flexibelt system för mindre lackarbeten
Enheterna är monterade på chassi med hjul
Utvändiga mått _____________
Kanalanslutning _____________
En tilluftsdel och ett frånluftsdon, inkl. filter
______________________________
Enheterna har hjul för lätt hantering
2st EX II – godkända armaturer
Tar liten plats då konstruktionen är anpassad för att skjutas samman, när de inte används.

DENT MIX
Dent Mix är ett komplett mixrum av mindre format.
Dent Mix är ett färdigmonterat mixrum med integrerad ventilation. Perfekt för dig som snabbt vill utöka
verksamheten.
Dent Mix levereras med tillhörande klassningsplan och kan även fås komplett med utrustning.
FAKTA





Komplett mixrum färdigt med golv och beläggning
Invändig storlek: _______________________
Har färdig klassningsplan

DENT JET
Dent Jet är ett snabbtorkningssystem för vattenbaserade produkter.
Om du vill maximera din effektivitet och öka produktionen är det integrerade snabbtorkningssystemet Dent Jet
en riktigt smart investering.
För dig som redan har en Dent Extend, Dent Dry eller Dent Tent fungerar Dent Jet som en påskyndare av
torkprocessen. Med Dent Jet som är ansluten direkt efter värmekällan kortas torktiden vilket medför fler objekt
per dag (ca 1-2 fler objekt vid normal produktion). Systemet består av fyra enheter som integreras i väggarna
av boxen.
Dent Jet går att eftermontera i samtliga av Pivabs lackboxar, även i övriga lackboxfabrikat.
FAKTA


Levereras färdigmonterad på stålram med filter, fläktar, spjäll och manöverskåp

TORKUGN

Öka din produktivitet med en torkugn.
För dig som redan har en kombibox och vill öka produktionsflödet är en torkugn en smart investering.
Om du behöver mer kapacitet kan en efterföljande torkugn ge dig helt nya möjligheter.
Luften i vår torkugn rör sig lodrätt, håller en medelhastighet av 0.2 meter per sekund.Torkugnen återvinner
80% av de 20% som evakueras under torkprocessen. Med efterföljande torkugn behöver inte kombiboxen
användas som torkbox och därigenom slippa evakuera ut 65° efter varje objekt som torkats. (!! saknas
mellanslag efter ”sekund.”)
Med vårt modulsystem kan vi skräddarsy torkboxar utifrån dina unika förutsättningar. Titta närmare på
nedanstående case så får du se hur andra industrikunder blev hjälpta våra torkugnar.
FAKTA









Torkugn för transportfordon/detaljer/tåg, båtar mm
Värmeåtervinning _____
Placeras direkt på golv
Energikälla: Gas, Fjärrvärme, Olja, El-batteri
Med fjärrvärme, gas eller olja som energikälla säkras anläggningen med 40 amp

Ventilationsaggregat kan placeras på boxtak

DETALJBOX
Lackering av detaljer.
I våra detaljboxar kan varierande objekt lackeras beroende på storlek av detaljbox.
Stora entreprenader innefattar ofta mindre detaljer som också måste lackeras. Då är det viktigt med en
detaljbox som är mindre energiekrävande än en stor lackbox. Med rätt placering av materialet kan flera kulörer
lackeras samtidigt. Inom verkstadsindustrin har vi skapat många intressanta lösningar för detaljboxar. Titta
närmare våra case, så förstår du att vi har en lösning för dig också. (!! felstavat: ”energiekrävande”)
FAKTA


Detaljbox för en mängd olika användningsområden

KOMBIBOX / LACKBOX
Med våra idéer och lackboxar är ingenting omöjligt.
Oavsett hur stora eller komplicerade saker du behöver lackera kan vi hjälpa dig med en fantastisk
lackboxlösning. Våra kombiboxar för verkstadsindustrin är bästa valet för dig som vill ha lack och tork i en och
samma box. Industriboxen fungerar precis som motsvarande Dent-produkt, men kan specialanpassas efter din
verksamhets behov och förutsättningar.
Med våra lackboxlösningar för verkstadsindustrin är inga jobb för komplicerade eller för stora. De fungerar
precis på samma sätt som våra mindre Dent-boxar och har samma fina egenskaper. Den enda skillnaden är
egentligen att industriboxarna har större aggregat och kan byggas i precis vilket storlek som helst. Hittills har
samtliga av våra industriboxar specialanpassats efter projektets och kundernas unika förutsättningar.
Kombiboxar från oss på Pivab kännetecknas av innovativa planlösningar med högsta kvalitet i varje detalj och
en omfattande hänsyn till yttre- och inre miljö och en optimal driftsekonomi. Luftflödet i boxen rör sig lodrätt,
håller en medelhastighet av 0.2 meter per sekund. Aggregaten är konstruerade med en verkningsgrad på
mellan 70% – 85% driftsfall.
Ett väggmonterat dubbelt filtersystem som ger smidigare och snabbare filterbyten, och ett kontrollerat
luftflöde över hela golvytan. Där filterbytet sker i boxväggens långsida, för att för slippa lyfta tung gallerdurk.
Det revolutionerande systemet är mycket uppskattat och används idag på flertal platser som till exempel i
Gövik, Mo-i-rana, Oslo, Fana, Hadeland, Trondheim, Jeppo, Eslöv, Umeå och Halmstad.
Boxen går också att fås med väggutsug med dubbla filtersystem i boxens båda långsidor.
Titta närmare på nedanstående case så får du se hur andra industrikunder blev hjälpta av våra kombiboxar.
FAKTA










Lackbox för lackering i alla format
EX II - godkända armaturer med riktade reflektorer (!! dubblett)
Värmeåtervinning __________
Ljudnivå, __________
Placeras på befintligt betonggolv
EX II - godkända armaturer med riktade reflektorer (!! dubblett)
Energikällor: Gas, Fjärrvärme, Olja, El-batteri
Ventilationsaggregat kan placeras på boxtak

SPECTRATERM IR LAMPOR (!! felstavat: ”Spectraterm” ska vara ”Spectratherm” med ”h”)
IR-lampor ger snabbare resultat.
IR-lampor skyndar på torkprocessen. Med någon av Spectratherms modeller torkar lacken på ungefär tio
minuter.
Spectratherm är ett kanadensiskt varumärke som tillverkar mobila IR-lampor av absolut världsklass. Samtliga
modeller gör lacken torr på omkring tio minuter, och dig redo att ta hand om nästa uppdrag. Spectratherms IRlampor är dessutom mycket energisnåla, då energiåtgången alltid avgränsas till det reparerade området.
Spectratherms produkter finns i flera storlekar och levereras i originalutförande med en mobil golvställning.
För ökad flexibilitet kan systemet monteras i taket.

LACKOVERALLER
Våra unika lackoveraller.
För att kunna arbeta optimalt krävs optimala skyddskläder.
Vår overall är specialdesignad för lackeringsjobb. Materialblandningen av syntet och silke ser till att den andas,
aldrig blir varm och inte släpper några fibrer. Finns i vitt och i storlekarna S-XXL. (46-56)

VAGNAR
Vagn för smart sidoförflyttning.
Med hjälp av våra vagnar i duralaluminium förflyttar du snabbt objekten i sidled.
Våra vagnar i duralaluminium är lättrullade och klarar riktigt stora påfrestningar. Gummidistanser på sidan
eliminerar låsning vid transport av två bilar samtidigt. Gummipropp på sidan möjliggör enkel avställning längs
vägg. Vagnarna kan specialanpassas efter dina behov.
FAKTA




Duralaluminium (extremt tåligt)
______

JONICERING (!! felstavat: ”Jonicering”)
Joniseringsaggregat ger ren luft i lackboxen.
Med hjälp av jonisering kan du få helt ren luft, bättre arbetsmiljö och mindre sjukfrånvaro på samma gång.
Om man kort ska beskriva jonisering handlar det om att skapa partikelfri ren luft utan statisk elektricitet och
helt fri från luftburna smittoämnen. Våra joniseringsaggregat monteras i ventilationssystemets tilluftskanal och
blir en permanent del av ventilationssystemet. Våra aggregat kan monteras i både nya och befintliga
anläggningar.
FAKTA
Jonisering innebär att en eller flera elektroner i en atom tas bort så att atomen får en positiv laddning, dvs. blir
en katjon. Fotojonisation är excitation med ljus och sker enligt samma lagar som fotoelektrisk effekt i metaller.
Resultatet är partikelfri ren luft utan statisk elektricitet som dessutom är fri från luftburna smittoämnen. Det
krävs en viss energi för att jonisera en atom. Denna mängd energi kallas joniseringsenergi Joniseringsenergin
varierar mellan alla atomslag. (!! punkt saknas mellan två identiska ord ” joniseringsenergi”, alternativt
ersätta det andra ordet med ”som”)
Vad händer?
Jonisering är en process som förvandlar neutrala atomer eller molekyler till joner, och första joniseringen är
den energi som krävs för att ta bort en elektron från en neutral atom. Jonisering används mycket i luftrenare
där partiklarna (till exempel damm) laddas negativt och sedan fastnar på ett positivt laddat metallbleck.
Jonisering är en mycket effektiv metod för att eliminera många farliga gaser som till exempel formaldehyd,
toluen, ammoniak, kolmonoxid, etc.
Naturens egna förustättningar? (!! felstavat: ”förustättningar”)
Innan ett åskväder känner både djur och människor trötthet och irritation. Luften är då fylld med positivt
laddade joner som för med sig en mängd olika föroreningar. Blixtarna i åskvädret laddar ur luften och skapar
en hög koncentration av renande negativa joner. Vi känner oss pigga och luften känns ren.
Vad säger vetskapen?
Flera forskare anser att vi, genom att kontrollera den elektriska laddningen i luften vi andas, dramatiskt kan
förbättra vår energinivå, hälsa och vårt humör. Positiva joner får oss att känna oss trötta, deprimerade och
irriterade. Studier visar också att luft fylld med negativa joner förbättrar tillståndet för patienter med astma,
hö-snuva, depression, trötthet och huvudvärk.

KLASSNINGSPLAN
Klassning är en metod som används för att analysera och bedöma området där explosiv gas kan bildas.
Härigenom möjliggörs rätt val och installation av utrustning som skall använda i omgivningen. Klassning
innefattar även bestämning av explosionsgrupp och temperaturklass.
I de flesta fall där brännbara vätskor, gaser och ångor används, är det svårt att undvika att en explosiv
gasblandning bildas. Det kan också vara svårt att undvika att utrustning utgör tändkälla. I situationer där det är
stor sannolikhet för explosiv gasblandning grundas därför tillförlitligheten på användning av utrustning som
har mycket låg sannolikhet för att utgöra en tändkälla. Där sannolikheten för explosiv gasblandning är lägre,
kan därför utrustning utförd med lägre krav användas.
Det är knappast möjligt att genom enkel bedömning av anläggning eller anläggningsutformning avgöra vilka
delar av anläggning som kan anses överstämma med de tre zondefinationerna (zon 0, 1 och 2). En mer
detaljerad studie är därför nödvändig och denna innerfattar analys av möjligheterna att en explosiv
gasblandning skall bildas. (!! felstavat: ”zondefinationerna” och ”innerfattar”)
När anläggning blir klassad och klassningsplan upprättas är det viktigt att inga förändringar görs på utrustning
eller av drifsförhållanden utan att detta diskuteras med ansvariga för klassningen. Felaktiga åtgärder kan
medföra att klassningen blir ogiltig. Det är nödvändigt att säkerhetskälla att processutrustning som varit
föremål för underhåll kontrolleras noga under och efter återmontering för att säkerhetskälla att ursprunglig
skyddsnivå bibehålls innan den tas i bruk igen. (!! felstavat: ”drifsförhållanden”) (!! Oklart, på två ställen:
”nödvändigt att säkerhetskälla att …”, bör vara ”… säkerställa…” )

Klassningsplan skall finnas tillhands innan projektet startas

WALL-MAN
Ökad säkert för arbete på höga delar av fordon - på valfri höjd eller position utan att behöva krångla med stegar
eller byggställningar som fortfarande används idag (!! felstavat: ”Ökad säkert” ska vara ”ökad säkerhet”)
WALL-MAN ger ökad säkerhet för operatörerna samtidigt avsevärt förbättra effektiviteten och ytbehandling
kvalitet. (!! oklart: allt fr o m ”samtidigt”)
Kontrollen i operatörens bur flyttar WALL-MAN längs alla tre axlarna, däribland en förlängning in, ut och runt
fordonet i en sprutbox. Denna mångsidighet gör att operatören kan måla, maskera, lägg skyltar, tillämpa
dekaler, eller göra reparationer på höga sidor fordon med högre hastighet och säkerhet än normalt uppnåeliga
med stege eller byggnadsställning. (!! oklart: syftningsfel p g a meningsbyggnad)
Den kompakta designen av WALL-MAN minskar trängseln i sprutboxar och andra trånga arbetsområden

ATEX-ARMATUR
EX II- Godkänd armatur
Armaturen har två st lysrör på vardera 58w. Lysrören är av Daylight typ för bästa färgkorrigering.
Armaturens glas finns i härdat glas och har slipade kanter.
Eftersom PIVABs armatur är EXII-klassad, kan lysrören bytas från insida av box och därmed kan boxen placeras
100mm från befintlig vägg och därmed spara golvyta. (Om armaturen saknar denna klass måste lysrören bytas
från utsidan och därmed måste boxen placeras ca: 600mm från befintlig vägg). (!! felstavat: ”insida av box”
bör ha best. art., ”ca:” skrivs ”ca”)
Armaturen är infälld i boxväggen och har en reflektor som riktar ljuset ner mot objektet.
Pivab har inga snedställda armaturer i tak som Inkräktar på filteryta samt att den typen av konstruktion skapar
turbulens under armaturen. Glaset hålls på plats med glashåller med två lås rattar i vardera sida. (!! felstavat:
”glashåller”, särskrivet: ”lås rattar”, bättre: ”på varje sida”)
FAKTA


Daylight ljus lysrör ___________



EXII-klassad ______________



Reflektor som riktar ljuset



EX - kopplingsdosa

CASE
ORANGE COUNTRY USA (!! ”COUNTRY” ska vara ”COUNTY”)
När vi kom i kontakt med Orange County Automotive var de ett litet familjedrivet bilplåtslageri som tog emot
fordon för mindre reparationer och viss lackering.
Problem
Företaget hade ingen egen lackering, vilket gjorde att de tvingades tacka nej till många uppdrag eller anlita
extern hjälp. Orange County Automotive hade då som mål att bli ett komplett skadecenter, för alla typer av
fordon.
Lösning
Vår lösning blev en modern kombibox med 70% återvinning, vilket var en stor revolution för lackboxar i USA.
Precis som vid andra internationella projekt installerades denna anläggning av vår personal på plats. Vi är även
alltid noga med att låta någon av våra experter tar hand om utbildningen av anläggningen, oavsett var vi
befinner oss. (!! ”av anläggningen” bör vara ”på anläggningen”)
Resultat
Idag har företaget utvecklats från att vara ett litet bilplåtslageri till att bli ett komplett skadecenter.
Lackanläggningen har varit i drift i flera år och har aldrig behövt några justeringar eller reparationer. Endast ett
fåtal beställningar av reservdelar har tillkommit.

NÄRKO FINLAND
Närko är en av Europas ledande aktörer inom tillverkning av karosser och lastbilssläp. Genom dotterbolag
finns de idag representerade i hela norra Europa. Företagets huvudkontor ligger i Finland.
Problem
När Närko kontaktade oss hade de ett flertal större problem. Bland annat var deras befintliga utrustning dålig,
vilket både ledde till kvalitetsproblem och dåliga ledtider. Även ventilationen var i uselt skick och orsakade
återkommande sjukfrånvaro. Ett annat problem var att företaget inte kunde stoppa sin produktion under
byggtiden, vilket tvingade oss att hitta en lösning som möjliggjorde byggnation under löpande produktion.
Lösning
Vår första lösning blev en tvillinganläggning som vi byggde in i deras befintliga line. Anläggningen bestod av två
moderna kombiboxar på 6 x 6 x 18 meter. Tack vara att våra kombiboxar är modulbaserade lyckades vi bygga
dem samtidigt som Närko hade full produktion igång. Första steget av den nya anläggningen tog sammanlagt
2,5 månader att bygga. (!! felstavat: ”tack vara att…”)
Under de två kommande åren löste kombiboxarna många av Närkos problem. Därefter togs ett beslut på att
utöka verksamheten och produktionen rejält, så då återkom de till oss och ville att vi ytterligare skulle bygga ut
anläggningen.
Under steg två kompletterade vi med en efterföljande lackbox och en grundbox på 20 meter vardera (med
kompletterade mixrum). En av de tidigare kombiboxarna byggde vi om till en ren torkugn.
Resultat
Närko är mycket nöjda med sin nya lackanläggning. Mycket på grund av att de snabbt kunde öka sin produktion
så mycket, men också för att vi höll stränga tidsplaner och uppsatta mål. Men mest nöjda är de för den stora
återvinningen våra produkter har.

VOLVO BEIJING
Då vi på Pivab haft den äran att utveckla Volvos anläggningar i hela världen föll det sig väldigt naturligt att vi
även fick uppdraget att ta hand om den nya lackverkstaden i Beijing.
Problem
Verksamheten hade ingen egen lackering och Volvo ville investera i det mest energisnåla systemet på
marknaden.
Lösning
Lösningen blev en modern kombibox som vi specialanpassade efter den befintliga lokalen. Vi levererade även
att antal slipgrundsstationer och ett komplett mixrum med tillhörande ventilation. All installation och
utbildning sköttes av oss på plats.
Resultat
Systemet fungerar som det skall och Volvo är mycket nöjda med resultatet. En sak Volvo (och alla andra
internationella kunder) uppskattar med våra flexibla system är att de är containeranpassade, vilket reducerar
onödiga transportkostnader.

Mirka Teknologicenter
KWH Mirka i Finland tillverkar flexibla slipmaterial, det finns inga andra tillverkare i norden och är ett av
världens ledande tillverkare av slipmaterial. Tack vare att man satsat mycket på nytänkande och toppkvalitet
så har Mirka klarat sig mycket bra under de senaste 20 åren med en ständigt stigande försäljningskurva.
KWH Mirka firar 2013 70 år, årsomsättningen för 2012 landade på 176 milj euro och antalet anställda 957.
Eftersom Mirkas geografiska läge inte precis ligger i centrum av användarna så ställs höga krav på logistik och
produktkännedom. Mirka har försäljningskontor över hela världen.
Mirkas ledning tog beslutet våren 2011 att man skall satsa på ett skolningscenter i lilla Jeppo där
huvudfabriken ligger. Man har under årens lopp kunnat konstatera att det bästa sättet att hålla gamla, samt
knyta nya kontakter är att bjuda in och lära ut hur man skall använda slipmaterial på rätt sätt. Alltid när nya
produkter lanseras måste våra försäljare vara experter och här skall de också få sin skolning.
Mirka Teknologicenter började planeras under hösten 2011. På centret skall finnas möjlighet att lära sig i
praktiken använda alla produkter som Mirka tillverkar. Eftersom bilindustrin är en av de största sektorerna så
var det klart redan från början att här skall finnas ett bilmåleri för att kunna återskapa miljön för en
billackerare. Teknologicenterbygget är mycket speciellt med sina många olika funktionsändamål, flexibla
lösningar är ett krav om vi skall lyckas bygga denna anläggning. Här kan vi inte lyfta in en standard Lackbox,
här krävs en ”skräddarsydd” version. Via en ventilationsplanerare fick vi höra om Pivab, han hade tidigare varit
med och planerat en målerianläggning med speciella krav och dom hade använt sig av Pivabs helhetslösning
och den kunden var nöjd med slutresultatet. Vi på Mirka tog kontakt med Ronny Pihlblad och han kom hit och
vi gick igenom våra önskemål. Slutresultatet blev en mycket stilig helhetslösning med 3st preparations
utrymmen 1st lackbox med tillhörande mixrum samt 2st snabbtorkugnar. Pivabs ventilationssystem
ombesörjer ca 1000m² av det ca2000m² stora Teknologicentret. Ett av kraven vid planeringen var att vi skall
ha en miljövänlig anläggning med så litet energibehov som möjligt. Här passade Pivab oss perfekt med deras
lågenergianläggning med värmeåtervinning och möjlighet att använda flytgas för uppvärmning av
torkningsluft.
Mirka Teknologicenter skall skola ca 1500 personer/år till att bli riktigt duktiga slipmaterialsanvändare och
samtidigt minnas att dom gått i en av värdens mest avancerade skola för just detta ändamål.
www.mirka.com

TOYOTA TAMMER AUTO
Vi har levererat ca 3000 anläggningar i världen sedan starten 1976 så vi hinner tyvärr inte skriva om alla.
Men info om Toyota Tammer Auto kommer att komma snart

DAMMFRI LACKERING
Volvo Personbilar Sverige AB har omkring 80 skadeverkstäder, där de tar de hand om alla typer av
plåtreparationer och lackeringsjobb. Då Volvo är ett aktat varumärke och de flesta av uppdragen i verkstäderna
är försäkringsuppdrag är kraven extra höga. Av den anledningen kontaktade Volvo Personbilar oss och bad
våra experter ta fram en utbildning i dammfri lackering.
Problem
Genom att löpande ge sina lackerare ökad kunskap om damm och dammfri lackering vill Volvo Personbilar öka
effektiviteten och kundnöjdheten i sina skadeverkstäder.
Lösning
Utbildningen tar ca 3-5 timmar beroende på omfattning och är både teoretisk och praktisk.
Huvudsyftet är att öka förståelsen för dammets skadeverkan, vilka dammkällor som finns och hur skador till
följd av dammpartiklar i lacken kan förhindras. Efter utbildning ska alla deltagare vara medvetna om att
dammfri lackering motverkar merkostnader och långa ledtider.
Utbildningen är framtagen i samarbete mellan PIVAB AB och Volvo Personbilar Sverige AB.
Resultat
Det är svårt att i siffror mäta vilka förändringar en utbildning skapar. På de orter där vi genomfört utbildningen
har Volvo Personbilar Sverige sett hur kunskapsnivån ökat och reklamationerna blivit färre.

ATT STARTA LACKVERKSTAD
Inom Volvohandeln finns det drygt 80 skadeverkstäder med uppgift att samarbeta med försäkringsbolag och ta
hand om skadebesiktning, plåtreparationer och lackering.
Problem
Vissa Volvoverkstäder har ingen egen lackverkstad, vilket medför att de vid lackuppdrag blir tvungna att anlita
extern hjälp.
Lösning
På uppdrag av Volvo Personbilar Sverige har vi tagit fram en utbildning med mål att göra återförsäljarens
beslut att starta egen lackeringsverkstad lite enklare. Utbildningen är pedagogiskt upplagd och visar hur de
viktigaste stegen i uppstartsprocessen blir gjorda i rätt ordning och i rätt tid. Utbildningen skapar även rätt
förväntningar på resursinsatser och tidsåtgång.
Utbildningen är framtagen i samarbete mellan PIVAB AB och Volvo Personbilar Sveriga AB. (!! felstavat:
”Sveriga”)
Resultat
Utbildningen har genomförts flera gånger och av de deltagande verkstäderna känner sig kunden/beställaren
tryggare att starta upp en egen lackverkstad. (!! oklart: vem?)

BENDT BIL
Bendt Bil i Halmstad är en fullserviceanläggning och återförsäljare av Saab, Opel, BMW, MINI och Hyundai.
Problem
Företagets problem var att de saknade en egen lackering. Alla lackjobb skickades vidare till externa lackerare
vilket gjorde att Bendt Bil förlorade onödigt stora intäkter och fick långa ledtider.
Lösning
Här handlade uppdraget om att bygga upp en komplett anläggning från grunden. Från att analysera företagets
behov till att praktiskt skapa en lösning som besvarade deras unika önskningar. Bendt Bil ville ha modern
byggnad som både rymde plåt- och lackhantering. Och vi var med redan i projekteringsstadiet tillsammans med
byggnadsarkitekt och konsulter. Tillsammans utformade vi det nya byggnaden och förenade de båda
verksamheterna. Det vi rekommenderade Bendt Bil var ett antal förarbetningsplatser och en stor lackbox med
golvutsug och sänkbart lyftbord med en efterföljande torkugn med plats för två bilar och ett stort antal detaljer.
Hela lokalens tilluft är baserad på jonisering vilket medför att det är samma luftkvalitet som i ett
operationsrum. Detta ger bättre arbetsmiljö och dammfritt. (!! ordval: ”besvarade” bör vara ”motsvarade”,
”operationsrum” bör vara”operationssal”)
Lösningen framtagen tillsammans med IF Skadeförsäkringar AB samt Volvo Personbilar Sveriga AB. (!!
felstavat: ”Sveriga”)
Resultat
Då verksamheten är ny finns det inget att jämföra med, men vi fick möjlighet att göra allt rätt från början. Så
genom smart planering och placering kunde vi få till riktigt korta ledtider och motverka framtida
flaskhalsproblem. Vi kunde också se till att arbetsmiljön blev den bästa tänkbara. Att belysning, ventilation och
joniseringsaggregat fungerar optimalt. Åtgärder som på sikt ger företaget lägre sjukfrånvaro och allmänt mer
positiva medarbetare.
Bernt Bil kommer heller aldrig att behöva skicka iväg några jobb till externa lackerare. Något som direkt sänkte
kostnaderna för lånebilar och transporter. Genom den här samlade satsningen på effektivitet har Bendt Bil
även lyckats sänka försäkringsbolagens kostnader. (!! felskrivet: ”Bernt Bil”, ska vara: ”Bendt Bil”)

NORDISKA BIL
Nordiska Bil i Luleå är en fullservice-anläggning med bilförsäljning, finansiering, verkstad, bildelar och
drivmedel. Däremot saknades lackering och skadehantering.
Problem
Då Nordiska Bil aldrig haft egen lackering eller skadehantering, har alla jobb skickats vidare till externa
lackerare. Vårt uppdrag gick därför ut på att hjälpa företaget med lackering och hantering av småskador. Den
stora svårigheten i projektet handlade om att hitta en lösning som fungerade i de begränsade lokalerna.
Lösning
Vi började med att göra en behovsanalys och animerade filmer för att visa flödet som visade att den bästa
lösningen för Nordiska bil var att investera i en komplett skadeverkstad. På så vis skulle de bli av med alla
kostsamma transporter och på riktigt kunna bli en fullservice-anläggning. På grund av platsbrist blev det en
Dent Extend lackbox med sidoförflyttning. Vi placerade ett Dent mixrum i direkt anslutning så att lackerarna
direkt ska kunna gå från en renzon till en annan. (!! Ordval: bör vara: ”Dent Mix mixrum”)
Vi levererade dessutom ett utrymme för förarbete med sex slipgrundsplatser (baserat på Dent Station), varav
en av dem är en dedikerad snabblina (för akuta leveranser). Med hjälp av en Dent Flex och en Dent Dry skapade
vi även en särskild plats för plastlagning.
Hela lokalens tilluft är baserad på jonisering vilket medför att det är samma luftkvalitet som i ett
operationsrum. Detta ger bättre arbetsmiljö och dammfritt. (!! ordval: ”operationsrum” bör
vara”operationssal”)
Lösningen framtagen tillsammans med IF Skadeförsäkringar AB samt Volvo Personbilar Sveriga AB. (!!
felstavat: ”Sveriga”)
Resultat
Anläggningen har blivit så bra den någonsin kan bli. Trots små utrymmen har Nordiska Bil fått ett fantastiskt
flöde. De har skapat ett system för framtiden, som enkelt går att bygga ut om behoven ökar. Nu finns allt samlat
i huset. Inga fler jobb behöver längre lämnas externt. Dessutom är energibesparingarna för den nya
anläggningen så stora att de kommer nå break-even inom tre år.
Vi installerade samtidigt det nya styrsystemet VPN, som hjälper oss att i realtid kunna följa vad som händer i
boxen och dokumentera servicebehov och energiåtgång.

BIL-MÅNSSON I HALLAND
Bil-månsson en fullservice-anläggning med bilförsäljning, finansiering, verkstad, bildelar och drivmedel.
Tidigare hade de ingen lackering eller skadehantering, utan alla jobb skickades vidare till externa lackerare. En
annan nöt att knäcka var att få plats med en modern anläggning i mycket begränsade lokaler (!! bör vara:
”Månsson” med stort M)
Lösning
Vi började med att göra en behovsanalys som visade att den bästa lösningen för Bil-månsson var att investera i
en komplett skadeverkstad. På så vis skulle de bli av med alla dyra transporter och på riktigt kunna bli en
fullservice-anläggning. På grund av platsbrist blev det en Dent Extend lackbox med specialgjord sidoförflyttning
av port. Vi placerade ett Dent Mix mixrum i direkt anslutning så att lackerarna direkt ska kunna gå från en
renzon till en annan.
Vi levererade dessutom ett utrymme för förarbete med sex slippgrundsplatser (baserat på Dent Station), varav
en av dem är en dedikerad snabblina (för akutsaker). Med hjälp av en Dent Flex och en Dent Dry skapade vi
även en särskild plats för plastlagning.
Resultat
Anläggningen har blivit så bra den någonsin kan bli. Trots små utrymmen har Bil-månsson fått ett fantastiskt
flöde. De har skapat ett system för framtiden, som enkelt går att bygga ut om behoven ökar. Nu finns allt samlat
i huset. Inga fler jobb behöver längre lämnas externt. Dessutom är energibesparingarna för den nya
anläggningen så stora att de kommer nå break even inom snart framtid.
Idag har företaget fördubblat sin kapacitet och sänkt energikostnaderna med över 70%. Vi installerade
samtidigt det nya styrsystemet VPN, som hjälper oss bland annat att i realtid kunna följa vad som händer i
boxen och dokumentera servicebehov och energiåtgång.

UMEÅ BILACKERING (!! felstavat: ”BILACKERING” ska ha två L)
Umeå billackering är specialiserade på fordonsreparationer med hög kvalitet.
Problem
Här handlade uppdraget om att hjälpa företaget att öka sin produktion och bygga ut den befintliga lackeringen
då deras produktionskapacitet var begränsad.
Lösning
För att kunna öka produktiviteten specialbyggde vi en ny och längre lackbox, där de kan ta in två fordon
samtidigt. Vi uppdaterade även deras befintliga lackbox med ett nytt och energibesparande
ventilationsaggregat. För lackerarnas välmående fick den nya boxen sänkbart lackbord och utsug i golvet. Och
för att motverka tunga lyft av gallerdurk installerades vårt revolutionerande väggplacerade dubbla
filtersystem.
Montage av anläggningen skedde samtidigt som kunden hade produktion.
Resultat

Idag har Umeå billackering fördubblat sin kapacitet och sänkt energikostnaderna med över 70%. Vi
installerade samtidigt det nya styrsystemet VPN, som hjälper oss att i realtid kunna följa vad som händer i
boxen och dokumentera servicebehov och energiåtgång. Umeå billackering har även märkt en ökad positivism
och mindre sjukfrånvaro bland sina lackerare.

HELMIA FILIPSTAD
Våren 2011 började vi fundera på en egen lackering, dels för att vi kunde få tillgång till lite mer golvytor. Jag har
mer än 10 års erfarenhet av billackering och visste lite vad det handlade om. Vi tog in offerter från 3
leverantörer och jag fick hjälp av Glasurit att räkna på vilken omsättning som krävdes.
Efter ett antal möten och besök med de olika leverantörerna utvärderade vi allt och bedömer att PIVAB ska
leverera.
PIVAB var mest flexibla och vi bedömde att vi skulle få mest för pengarna där.
Vår upplevelse med Pivab.
Jag skickade mina ritningar till PIVAB, Ronny Pihlblad kom och mätte av lokalen och skickade 2 olika förslag på
layout till oss.
Det ena helt baserat på mina ritningar och det andra var PIVABs förslag.
Detta gjorde att jag gick igenom allt igen i minsta detalj och tog en del av bägge förslagen, Ronny kom förbi och
vi gick igenom allt. (!! Oklart: ”tog en del av” bör vara ”tog del av”)
Vi kom på att resten av lokalen kunde fräschas upp med PIVABs väggsektioner med belysning.
PIVAB kom tillbaka med en ny offert, vi träffades och gick igenom offerten våra åtaganden och PIVABs.
Vi skrev på och beställde jobbet. En tidsplan upprättades av PIVAB så vi kunde göra våra förberedelser, bland
annat vissa håltagningar.

PIVABs montörer kommer på avtalat datum och vi har byggmöte med alla inblandade.
Bygget påbörjas och alla övriga byggare, rörmokare och elektriker vet när de skall göra sitt allt med hjälp av
PIVABs tidsplan.
Lackeringen börjar ta form och jag är med under hela bygget vilket var både roligt och givande.
Alla frågetecken och problem på vägen löstes enkelt med PIVABs personal. När bygget börjar bli klart kommer
PIVABSs tekniker och börjar att driftsätta anläggningen. Efter mätningar, provkörning och injustering är allt
klart för slutbesiktning och övertagande av anläggningen. (!! felstavat: ”PIVABSs”)
PIVAB kommer och går igenom allt har även en utbildning i dammfri lackering med oss.
I vår kontakt med miljö och byggnadsnämnden för alla godkännanden hade vi stor hjälp av PIVABs
dokumentation.
Nu har vi kört anläggningen i 12 månader och vi ser att driftkostnaderna är väldigt låga och arbetsmiljön är
väldigt bra.
Anläggningen fungerar mycket bra och det är lätt att planera jobben när man har allt under ett tak.

Man slipper transporter till extern lack och kan minska antalet Reparationsdagar, nu har vi överblick av hela
jobbet och kan på så vis säkerställa en hög kvalitet. Vi ser att det är lättare att få hög försäljning på vår
skadeverkstad med en egen lackering.
Vi är väldigt nöjda med PIVAB som leverantör och upplever att vi fick mycket för pengarna.
Daniel Andersson, Verkstadschef.

BAE SYSTEMS HÄGGLUNDS AB
BAE System Hägglunds är ett verkstadsföretag i Örnsköldsvik som bland annat jobbar åt försvarsmakten. När
BAE System Hägglunds kontaktade oss var de på gång att göra stora förändringar i sin verksamhet. (!!
felstavat i hela avsnittet: ”BAE System” ska vara ”BAE Systems”)
Problem
1. De hade en gammal anläggning, både tekniskt och ur energisynpunkt. 2. De ville öka sin befintliga
produktion. 3. De skulle flytta sin verksamhet till helt nya lokaler.
Lösning
Då företaget skulle flytta till nya lokaler fick vi en möjlighet att påverka utformningen från början. För att
snabbare hitta rätt lösningar delade vi upp projektet i två delar: En komplett lackanläggning för större fordon
och en komplett conveyoranläggning med detaljmåleri av lösa delar.
För utnyttja våra system fullt ut och minimera resursslöseri skapade vi en linje med effektiv
löpandebandlackering i de fyra stegen: Lackbox, Flash-off/mellantorksbox, torkbox och Cooling/avkylningsbox.
Då BAE System Hägglund kräver perfekta lackresultat som garanterat tål tuffa tag var effektivitet i
detaljmåleriet av yttersta vikt (varje fordon ska passera anläggningen tre varv innan den är klar). Vår lösning
blev en stor toppmodern lackanläggning, där luftströmmarna går från ena sidan till den andra (istället för det
traditionella uppifrån och ned). Specialluftlösningen kräver mindre energi, vilket gjorde att vi kunde installera
mindre aggregat, men samtidigt uppfylla kraven på lufthastighet.
Vi programmerade även in ett antal av BAE System Hägglunds önskade specialfunktioner i vårt VPN-system
(styrsystem). Med hjälp av dessa kan vi idag göra förändringar från Pivab. (!! oklart: via lina från Pivab?)
Resultat
Någon exakt mätning har inte genomförts, men BAE System Hägglunds är mycket nöjda och vi vet att det nya
systemen kommer lösa de problem företaget hade innan. De anställda har fått en ny, effektivare och mer
anpassad arbetsplats. Systemet är utökat med den senaste tekniken, vilket i sig garanterar en högre
produktionstakt. Och energiåtgången har minskat rejält och kommer ge en kraftig besparing. (!! felstavat:
”det nya systemen” i första meningen ska förmodligen vara ”det nya systemet”)

MPA MÅLARPRODUKTION AB
Plats: Västerås Leverans: 2013 Yta på anläggningen: 1170m²
Plats: Västerås
Leverans: __________________
Yta på anläggningen: ___________

PIVAB har levererat:
• Kombibox 56 x 6m som kan avdelas i 6st separata lackboxar
• 2st Mixrum
• Färgrum

EKERI FINLAND
Ekeri bygger släp till lastbilar och ligger utanför Jacobsdal i Finland. Företaget har omkring 160 anställda och är
kända för produkter av mycket hög kvalitet.
Problem
Ekeri hade problem med återkommande driftstörningar på deras befintliga anläggning och en anläggning som
inte motsvarade deras arbetsprocess. Även återvinningen var undermålig.
Lösning
För att lösa deras problem skapade vi en komplett, specialanpassad kombibox med genomfart för
lastbilar/släp. Totalt 6x6x20 meter. Mobila (tryckluftsdrivna) arbetsplattformar(Wall-man) monterades på
sidorna i boxen, vilket ger bättre arbetsmiljö och minskar risken för skador. Båda återvinningsaggregaten
placerades på boxens tak för uttnyttja utrymmet optimalt och för att inte belasta golvytan som utger
produktionsyta. (!! Felstavat sista meningen: ”utger” ska vara: ”utgör”; och ”Wall-man” ska ha stort ’M’ i
produktnamnet)
Resultat
Ekeri är mycket nöjda med resultatet. Sedan invigningen av den nya anläggningen har de betydligt färre
driftsstörningar och ett mycket bättre flöde. Efter arbetet med Ekeri i Finland har vi även arbetat med Ekeris
anläggning i Raufoss, i Norge.

BALTIC BOAT YARD
Båttillverkaren Baltic Boat Yard ligger utanför Jacobsdal i Finland och tillverkar några av världens mest
exklusiva segelbåtar. Båtarna går enbart på export och då främst till länderna kring Persiska viken.
Problem
Här låg den stora utmaningen i att skapa och leverera en lackanläggning åt ett företag med mycket höga krav på
dammfritt och rätt luftfuktighet. En anläggning med hög återvinning var också viktig då driftskostnaderna inte
fick bli för höga. För oss handlade det med andra ord om att visa att vi och våra produkter håller för de mest
extrema krav.
Lösning
Med krav på fantastisk lackfinish är mycket luft i anläggningen A och O. Vår lösning blev därför en
specialkonstruerad lackbox med tillhörande mixrum. Då Baltic Boat Yard hade planer på att börja tillverka
ännu längre båtar i framtiden var den nya boxen redan vid installation förberedd för ytterligare snabb
utbyggnad.

Resultat
Inga mätningar är gjorda, men lackanläggningen vi levererade har visat goda resultat och Baltic Boat Yard är
mycket nöjda.
Baticyats.com

FOOTER
SÅ FUNKAR DET
En bättre lackverksamhet i fyra enkla steg. Så här det går till.
Tjänster & produkter
Titta närmare på vårt utbud av tjänster och produkter.
Case
Några av våra kunder och exempel på uppdrag vi gjort för dem.
Branchnytt (!! Felstavat: ska vara ”Branschnytt”)
Information, nyheter och smarta lösningar. Allt det senaste på en och samma plats.

Snabbkontakt
Fyll i formuläret om det passar dig. Vi tackar för intresset och kontaktar dig inom ett par arbetsdagar.
1. Vilken typ av lackverksamhet har ditt företag
Verkstadsindustri
Bil- eller lastbilsverkstad
Annat
2. Ska ni nyetablera eller bygga ut verksamheten
Nyetablering
Utbyggnad
Annat

