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Rengør og fjern uden at beskadige
JWL lancerer en nyudviklet, handy sodablæser, som ikke mindst
autolakerere kan få god
gavn af.
PRODUKTNYHED
Af Hans Rømer

Sodablæsning er ikke i sig
selv noget nyt og anvendes
i ﬂere brancher, fordi metoden er hurtig og skånsom.
Men hidtil har det mest været udført af specialister,
som medbringer større
transportable anlæg.
Sådan behøver det imidlertid ikke at være længere.

JWL i Hedensted, som i
forvejen er storleverandør
til autobranchen af ikke
mindst trykluftudstyr, har
udviklet en lille og handy sodablæser, som ikke
mindst autolakerere og pladeværksteder kan få glæde
af.
- Vi er ikke bekendt med,
at der ﬁndes tilsvarende på
det danske marked, så vi
tror, det er en danmarkspremiere, som vi nu sender ud til de autogrossister,
vi samarbejder med. Her
vil værkstederne så kunne
købe den, siger René Qvist
Juhl, der er salgsansvarlig i
JWL for trykluftkomponenterne på det danske marked.
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Sodablæsning er en hurtig, skånsom og miljøvenlig metode til fjernelse af
maling,
overﬂadebelægninger og korrosion selv de
vanskeligste steder. Metoden hverken opvarmer eller
strækker metalplader. Den
beskadiger heller ikke glas,
gummi eller plast, så behovet for afskærmning eller
afdækning er minimalt. I
modsætning til sandblæsning beskytter sodablæsning det afdækkede metal
mod rust.
Sodablæseren fra
JWL har en 30 liters
beholder og er bygget på en vogn, så
den er nem at ﬂytte
rundt med.

Avancerede elbiler udfordrer pladeværksteder

DP4000 2K Primer
Mindst 50% kortere klargøringstid

Pladesmede bliver klædt
på af SKAD til at kunne
reparere kulstofforstærket plast, alu, lim og
strøm ved dette års lancering af BMW i3 og i8.
TEKNOLOGI

BMW introducerer til efterår 2013 og i 2014 de nye elbiler i3 og i8. Her har BMW
brugt godt to år til at udvikle et helt nyt karrosseri,
hvor stål ikke længere ﬁndes i førerkabinen på disse
modeller. Man kan forvente, at dette design i fremtiden også ﬁnder anvendelse
på andre biltyper.
I døren, A- og C-søjlen
benyttes limede stål- eller
kunststofvanger. B-søjlen
er i ﬁredørsudgaven integreret i bagdøren. Også
dørpanelet er af kulﬁberstof. Bunden er opbygget
af en ﬁnmasket netopbygning, der ligner tavlerne i
et bistade.
Crashzonerne, der består af en konstruktion
af aluminium, kulstof og
stål, er limet, klinchnittet
og loddet sammen. Mindre
”kys” på vejene skulle kun-

ne absorberes af konstruktionen uden buler.
Karrosseriarbejdet
vil
næsten udelukkende bestå
af kolde sammenføjningsmetoder såsom limning og
nitning, anfører kørertøjsbyggernes forening SKAD,
der, som de første i Danmark, i januar 2012 introducerde et kursus inden for
de kolde sammenføjningsmetoder.
Sidepåkørsler, hvor dørpanelet bliver skadet, skal
eksempelvis repareres med
et patenteret fræseværktøj,
hvor det gamle panel skæres ud, og et nyt anbringes.
- Den nye teknologi kan
give frie karrosseriværksteder en helt ny udfordring,
som SKAD nøje følger for
altid at kunne forberede
værkstederne på udviklingen. Som karrosseribranchens repræsentant arbejder vi hårdt for at tilføre
vores medlemmer information efter vores slogan
”viden er magt”, udtaler
Thomas Krebs, direktør
hos SKAD.

kile

DP4000 er det mest effektive primersystem på markedet. Det er en
primer, som fjerner behovet for slibning i klargøringen, før påføring og
efter påføringen. Herudover giver den innovative teknologi en enestående
ﬂydeevne, hvilket betyder en toplak med fremragende ﬁnish og glans.
Som den eneste primer på markedet, kan du påføre toplak i op til 5 dage
efter påføring af primeren – uden behov for at slibe, hvilket fører til højere
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De kommende elbiler i3 og i8 fra BMW har et meget avanceret
karrosseri, der udfordrer pladeværkstederne. (Billedkilde: BMW,
Werk Leipzig)

