Tisková zpráva
Tuchoměřice, 13. října 2016

Servind otevřel nové karosářské tréninkové centrum
Společnost Servind, která je výhradním distributorem německých prémiových lakovacích
materiálů Standox a jedničkou v oblasti dodávek do autorizovaných i nezávislých
autolakoven na českém a slovenském trhu, míří do oblasti karosářských oprav. Ve čtvrtek
6. října proběhlo slavnostní otevření karosářského tréninkového centra CAR-O-LINER. Během
pozdního odpoledne se ve zcela nových prostorách sešli zástupci importérů, pojišťoven a
leasingových společností, aby se seznámili s konceptem jednoho z nejmodernějších
karosářských tréninkových center ve střední Evropě, které se nachází v areálu společnosti
CAR POINT Praha v blízkosti pražského letiště a nedaleko sídla společnosti Servind
v Tuchoměřicích.
Na ploše 550 m2 budou mít účastníci školení možnost seznámit se s posledními špičkovými
technologiemi od předních světových výrobců pro identifikaci a opravy karosářských poškození
většího či menšího charakteru. Součástí programu karosářského tréninkového centra budou školení
s praktickým tréninkem či ukázkami zaměřenými na karosáře, techniky pro příjem karosářských
oprav, management karosáren a likvidátory nebo technické pracovníky pojišťoven.
„Rozšíření portfolia o produkty a technologie pro karosárny, se kterým jsme započali před dvěma
lety, a otevření karosářského tréninkového centra CAR-O-LINER s konceptem karosářských tréninků a
školení právě v těchto dnech je plánovaným vyvrcholením naší snahy a nemalých investic do nabídky
kompletního řešení oprav po nehodě. Propojení celého procesu opravy automobilů od karosárny po
lakovnu, na straně dodavatele, je unikátní nejen v České republice a na Slovensku, ale také
v celoevropském měřítku. Nechceme pouze nabízet jednotlivé produkty, jde nám o přenos
komplexního know-how celého procesu oprav po nehodách na naše zákazníky. Otevření
karosářského centra se zajisté stane dalším z milníků v historii naší společnosti.“, vysvětluje Jan
Pešata, ředitel divize Autoopravárenství společnosti Servind.
Nejdůležitější vybavení a technologie tuchoměřického karosářského tréninkového centra:

Rovnací stolice VAS 6528 vč. kompletního příslušenství
VAS 6528 je multifunkční rovnací stolice pro opravy karoserií osobních a lehkých užitkových vozidel.
Součástí VAS 6528 je veškeré příslušenství včetně měřícího systému Car-O-Tronic Vision2 X3 a
kotevního systému EVO, s jejichž použitím lze opravit i strukturální poškození. Součástí setu je i sada
hydraulických zvedáků, nástěnný systém pro přehledné umístění jednotlivých opravárenských prvků,
měřicí systém, rám se zvedákem, nájezdové rampy, tažné rameno, kotevní set, soustava řetězů,
univerzální tažný hák s příslušenstvím, tažné svorky či naviják. Maximální nosnost stolice činí 3 000 kg
a tažná síla ramene je 10 t.

Elektronický měřicí systém Car-O-Tronic Vision2 X3
Elektronický měřicí systém komunikuje bezdrátově prostřednictvím technologie bluetooth a je s ním
možné měřit s přesností na milimetry rozměry karoserie. Databáze Car-O-Data obsahuje data více
než 15 000 změřených vozidel. Jednotlivé měřící body jsou navíc vyfotografovány a díky tomu vám je
systém ulehčuje najít.

Speed – rovnací stolice
Univerzální rovnací stolice pro všechny osobní a lehká užitková vozidla do hmotnosti 2 500 kg. S
tažným ramenem lze otáčet o 180° okolo platformy a o 90° horizontálně. Díky tažné síle 5 t lze
opravit nejčastější typy poškození karoserie. Součástí stolice Speed je zvedák, pohonná jednotka,
tažné rameno Speed a další příslušenství.

Diagnostické měřicí zařízení Car-O-Liner PointX
Díky diagnostickému měřicímu zařízení Car-O-Liner PointX v napojení přes bluetooth na systém
Vision2 lze provádět velice rychlou a kvalitní diagnostiku poškození karoserie bez nutnosti
odstrojování vozu. To stojí za rychlou a efektivní identifikací případného poškození. Měřící zařízení
PointX je vyrobeno z karbonu, a proto je velmi lehké při manipulaci. Snadnost manipulace navíc
podporuje magnetické připevnění v měřících bodech, což umožňuje jednoruční používání zařízení. To
vše v uživatelsky velice příjemném prostředí.

Plně automatická bodová svářečka VAS 6755
VAS 6755 je vysoce výkonná bodová svářečka pro nejnovější materiály, jako jsou vysoce pevnostní
oceli. Díky pokrokovým systémům zařízení dokáže automaticky rozpoznat druh materiálu i jeho
tloušťku. Stejně tak probíhá i automatické nastavení zařízení pro zajištění řádného svaru. Navíc
prostřednictvím WinSpotQS softwaru je k dispozici kompletní informace o proběhlém svařování.
Svářečka je kompletně chlazena kapalinou. Součástí kompletu jsou i C-kleště o různých hloubkách,
kufr se setem elektrod a hrotů a pomocné rameno s balančním blokem.

Další vybavení a příslušenství
V tréninkovém centru je k dispozici mnoho dalších technologií a karosářského vybavení nutného pro
opravy středního a menšího charakteru, jako jsou například svářečky s pulzní funkcí svařování, které
jsou navrženy pro svařování všech druhů materiálů včetně vysokopevnostní oceli. Chybět nesmí
indukce Betag Hotbox Full Set. Součástí vybavení jsou nezbytné brusky a brusiva od finské
společnosti Mirka a mnoho dalších produktů, spotřebního materiálu a ochranných pomůcek od
celosvětově uznávaných značek.
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O společnosti SERVIND s.r.o.
Společnost SERVIND s.r.o. patří od roku 1992 k nejvýznamnějším dodavatelům autoopravárenských
laků, příslušenství a vybavení autolakoven v České republice. Prostřednictvím dceřiné společnosti
SERVIND SLOVAKIA s.r.o. je od roku 1993 úspěšně zastoupena i na slovenském trhu.
Jako přední dodavatel významným autorizovaným servisům i nezávislým autolakovnám společnost
SERVIND spolupracuje převážně s dodavateli, kteří celosvětově určují oborové trendy a přinášejí
nejnovější technologie. Exkluzivní zastoupení pro Českou republiku tak má pro prémiové laky
německé společnosti Standox, finského výrobce brusiva, leštění a nářadí Mirka, stříkacích a sušicích
kabin Lutro a Termomechanica či sušicích robotů, pracujících na revolučním principu katalytické
reakce, Symach. V České republice je též největším distributorem stříkací techniky SATA, spotřebního
materiálu a vybavení do autolakoven Colad, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Herkules,
profesionální chemie a autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Evonik a mnoha dalších.
Oblast působnosti společnosti se postupně rozšířila také do oblasti prvovýroby automobilů a
subdodavatelského odvětví. V souvislosti s rozšířením sortimentu o široké spektrum průmyslových
laků jsou nedílnou součástí struktury klientů i významné průmyslové podniky v oboru kolejových
vozidel, strojírenství a nábytkářského průmyslu. V současné době průmyslová divize tvoří již přes
polovinu obratu společnosti.
Mimo vysoce kvalitních produktů a pokrokových technologií získávají zákazníci i širokou škálu služeb
na vysoké profesionální úrovni. Předností společnosti je komplexnost nabídky na jednom místě a
poskytování služeb uzpůsobených na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ve vlastním informačním centru
jsou organizována pravidelná školení a semináře, které informují o pokrokových technologických
postupech a nejnovějších produktech s cílem zvýšení kvality a ekonomiky provozu u zákazníků.
Poskytovaný poradenský servis zahrnuje např. doporučení použití optimálních lakovacích materiálů a
postupů, technického vybavení a hospodárného procesu lakování, poskytování koloristického servisu,
pomoc při řešení ekologických otázek, bezpečnosti práce a jiné. Nedílnou součástí služeb je odborný
záruční a pozáruční servis nářadí a zařízení ze sortimentu společnosti.
V roce 2012 společnost oslavila dvacetileté působení na trhu. Z důvodu další expanze byla u této
příležitosti otevřena nová centrála v Tuchoměřicích (nedaleko pražského letiště), a to včetně
nejmodernějšího školicího centra ve střední a východní Evropě.
Důležitým krokem v posílení portfolia nabízených strategických produktů bylo v létě 2016 získání
distribuce olejů a maziv Castrol, kdy se společnost Servind stala autorizovaným distributorem
technologicky pokrokových produktů Castrol Professional do autorizovaných servisů v České
republice a na Slovensku.
V současné době zaměstnává společnost SERVIND přes 100 zaměstnanců po celé České republice.
Dalších ca 25 spolupracovníků působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem
certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001.

