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Gepatenteerde mobiele spuitcabine
R EPARA TIE
80 % van alle autoschades zijn kleine schades in de zij-,
voor-, en achterkant van de auto. Normaliter worden deze
kleine schades, samen met grotere schades opgenomen
in de normale routing van een schadebedrijf met de nodige
consequenties voor de logistiek, reparatietijd, bezetting van
werkplekken en verbruik van energie.
De 4 problemen in een conventionele spuitcabine
Logistiek
Reparatie van kleine schades die een snelle doorlooptijd
moeten hebben, kunnen niet plaatsvinden als de spuitca
bine wordt gebruikt voor grote(re) reparaties
Tijd
Het gebruik van een spuitcabine kan de reparatietijd
aanzienlijk verlengen omdat de droog-cyclustijden van een
cabine gelijk zijn voor kleine en grote reparatieklussen
Energie
Een spuitcabine gebruikt praktisch dezelfde energie bij een
kleine als bij een grote reparatieklus (spuiten en drogen).
Bij een kleine reparatieklus betekent dit meestal een
verspilling van energie en dus geld.
Economie
Logistieke problemen, lange reparatietijden en verspilling
koste van de winstgevendheid.

CB Paint Trotter heeft dezelfde verlich ting als een spuitcabine Dit betekent
geen schaduw op de werkplek en de
juiste lichtintensiteit voor een goed
spuitresultaat. Het CB-Paint Trotter
doelmatig dat de werkplek veilig en
schoon blijft. Door het gepatenteerde
van verfdeeltjes en andere schadelijke
stoffen.

-

wij houden van onze spuitcabine….
omdat wij de oplossing hebben gevonden.
wij kunnen een fantastische oplossing bieden: cb
trotter, de gepatenteerde mobiele spuitcabine

- paint

Logistiek
Met de CB-Paint Trotter maken wij flexibele werkplekken
waarbij meerdere reparaties op hetzelfde moment kunnen
plaatsvinden. Geen verplaatsing van de auto tijdens het
reparatieproces
Tijd
CB-Paint Trotter helpt u om de voorbewerkingstijd, spuit- en
droogtijd voor kleine reparaties te minimaliseren. Het gemak
en de mobiliteit van de CB-Paint Trotter in de schadewerkplaats helpt om efficient te repareren.
Energie
Hoge energiekosten zijn voorbij. Dankzij zijn lage energieverbruik is de CB PaintTrotter een geweldig instrument om
kosten van kleine reparaties te beperken.
Economy
Krijg meer winstgevenheid bij kleine reparaties. Lage operationele- en onderhoudskosten maken van de CB-Paint Trotter
een geweldig stuk equipment in de schadewerkplaats.

de waarde vaN eeN sPuitCabiNe.... is gebaseerd oP de flexibiliteit eN de CaPaCiteit.
de complete oplossing voor kleine en middelgrote schadereparaties

De oplossing in 4 stappen
Plaatsen en aansluiten
De spuiter plaatst de CB- Paint Trotter dicht naast het voertuig en sluit het aan op de stroomtoevoer.

sluiten van de cabine
De volgende stap bestaat uit het plaatsen van de maskeerfolie, snijden en vastplakken op het
te spuiten deel. Hiermee is de CB-Paint Trotter klaar voor gebruik.

schuren, sPuiten en Poetsen
De CB- Paint Trotter wordt een gesloten ruimte vrij van stof en vervuiling mede dankzij het
efficient luchtverversingssysteem. Spuitlucht komt niet in andere delen van de werkplaats.

drogen
De CB-Paint Trotter kan in combinatie met een korte golf IR droger gebruikt worden, waarbij de
droogtijd met 70 % wordt verkort ten opzichte van de droogtijd in een conventionele spuitcabine.
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HoudbaarHeid is niet zomaar een woord……….
maar Het is een doel dat ons in staat stelt om te groeien

De unieke CB-Paint Trotter geeft de gebruiker een enorme mogelijkheid om energie te besparen en de kwaliteit te verbeteren en
verhoogt daarmee de winstgevendheid.
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