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Servind uvádí zcela novou značku pro karosářské opravy
Se začátkem letošního roku uvedl Servind na český a slovenský trh zcela novou
značku technologií a nářadí pro strukturální i méně rozsáhlé opravy karoserií.
Pokrokové technologie a nářadí se značkou Cromatec Technology vznikají na
zakázku společnosti Servind ve Francii.
„Tuzemský trh prožívá boom poptávky po karosářských technologiích. Zákazníci se snaží vybavit své
karosárny zařízeními a nářadím, pomocí kterých mohou opravovat strukturální a menší poškození
nejenom rychle a efektivně, ale i dle výrobci automobilů předepsanými technologickými postupy.
Opomíjeny nesmí být ani kritéria na splnění požadavků na bezpečnost opravovaných vozů.“, říká
Vladislav Šobáň, trenér karosářského tréninkového centra Servind.
„Po dvouletých zkušenostech, kdy se intenzivně věnujeme problematice karosářských oprav a
připravujeme pro naše zákazníky teoretická školení a praktické tréninky v našem karosářském
tréninkovém centru, jsme se rozhodli rozšířit naše portfolio o kvalitní a zároveň finančně dostupné
technologie a nářadí pro strukturální opravy i karosářské opravy menšího charakteru. Po důkladném
výběru jsme si vybrali výrobce ve Francii, který nám je dodává pod naší značkou Cromatec
Technology.“, sděluje Tomáš Cafourek, vedoucí marketingu a produktového managementu.
V sortimentu značky Cromatec Technology najdete například vysoce výkonnou bodovou svářečku
Cromatec Technology SPOT 13000 HP CX, se kterou můžete svářet nejnovější materiály, jako jsou
například vysoce pevnostní oceli. Díky pokrokovým systémům toto zařízení dokáže automaticky
rozpoznat druh materiálu i jeho tloušťku. Stejně tak probíhá i automatické nastavení zařízení pro
zajištění řádného svaru. Výhodou tohoto typu je, že se dodává se dvěma druhy kleští, díky kterým
dokážete svařovat i jinak nepřístupná místa, jako je střecha či podlaha vozu. Svářečka je kompletně
chlazena kapalinou. Kromě bodové svářečky, s vysokým přítlakem elektrod max. 550daN a se
svařovacím proudem 13 000 A, v kompletu ještě najdete C1 kleště o hloubce 200 mm, X1 kleště o
hloubce 120 mm a rozpětí 115 mm, spotovací sadu a invertní kladívko.
Dalším užitečným pomocníkem je spotovací zařízení Cromatec Technology Smartliner Combi 230 V.
Toto zařízení na opravu malých až středně velkých poškození karoserie v sobě kombinuje nástroje na
hliník i na železo. Oprava probíhá kompletně vně vozidla bez obsáhlých a časově náročných
demontážních prací. Smartliner umožňuje uspořit až 40 % času na opravu a díky kombinaci 2v1 i
místa na dílně. Součástí sestavy je i robustní vozík s držáky na veškeré vybavení a pracovní plochou,
rázové kladivo, dva typy mostů, manuální spotovací sada, magnetický uzemňovací bod, vytahovací
háčky a tyčky, zásobníky na bity a sada spotovacích koncovek, bitů a příslušenství. Toto vybavení lze
dodat i ve verzích pouze na ocel nebo naopak pouze na hliník. Na přání lze doobjednat pneumatický
ostřič bitů či sadu hliníkových kladiv.

Zajímavou volbou je svářečka Cromatec Technology Pulsemig 300-T2, která disponuje automatickou
pulzní funkci svařování. Zařízení je navrženo pro svařování všech druhů materiálu
vč. vysokopevnostní oceli. Zařízení je vybaveno prvotřídním systémem odvíjení svářecího drátu, které
je jemné a konstantní. Umožňuje vybrat si ze dvou hlavních cívek svařovacího drátu a také možnost
volby ze dvou různých svářecích plynů. K zařízení se také dodává ruční pistole pro svařování hliníkem
pro jednodušší manipulaci. Pulzní svářečka disponuje rozsahem 15 - 270 A.
Cromatec Technology CUTTTER 30 FV je praktický, přenosný a silný plasmový řezák, který ulehčí
práci s řezáním komponent automobilů. Výhodou tohoto řezáku je jeho snadno nastavitelný řezací
proud v rozsahu 5 - 30 A. Jednotka má propracovaný systém chlazení s filtrem nasávaného vzduchu

Nářadí a příslušenství Cromatec Technology
• Bit Cutter je vzduchový ostřič bitů ke spotovací sadě. Možnost nastavení velikosti
zkrácení
• Gyspress 8T Push Pull je multifunkční nýtovačka pro nýtování jak samořezných,
tak klasických nýtů. Výhodou je snadné nastavení síly tlaku a také rychlosti kroku.
Váha nýtovačky je 5.8 kg a maximální tlak 10 barů
• Pneumatic Flange je vzduchová prosazovačka a děrovačka (∅ 5 mm). Síla
prosazovaného plechu 0,8 - 1,2 mm
• Aku Glue Gun je akumulátorová pistol na lepidla. Výhodou této pistole je tichý
chod a jednoduchá práce s ní z důvodu nízké hmotnosti a nepotřeby vzduchových
hadic
• Air Belt Sander je vzduchová pásová bruska hodící se na odbrušování bodových
svárů či zabrušování
• Pneumatic Straight Saw je vzduchem poháněná přímočará pilka na odřezávání
sloupků či jiných částí karoserie
• Spot Remover je vzduchová odvrtávačka na odvrtávání bodových svárů. Vrtáky
velikosti 8 - 10 mm
•
•

Laser Cord Cutter je vzduchová odvrtávačka laserových svárů. Vrtáky na železo i na hliník
A mnoho dalších

Pro dotazy a poradenství můžete kontaktovat specialisty pro karosářské technologie a opravy na emailové adrese: servind@servind.cz.

Kontakt:
Tomáš Cafourek
marketingový manažer
tel: 724 877 588
e-mail: tcafourek@servind.com

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, spotřebního materiálu a vybavení do autolakoven Colad, lakovacích a
sušicích kabin Lutro a Termomeccanica GL či sušicích robotů Symach, které pracují na revolučním principu
katalytické reakce. Od roku 2015 SERVIND rozšířil své portfolio o oblast karosářských oprav, kde se opírá o
zastoupení švédské firmy CAR-O-LINER, která nabízí sofistikované rovnací stolice, unikátní měřicí systémy a
obsáhlá data většiny automobilových producentů pro zjištění rozsahu poškození karoserie po havárii a jejich
následnou opravu, svářeček a dalšího vybavení. V České republice patří tuchoměřická společnost k největším
distributorům stříkací techniky SATA, maskovacích pásek Tesa, mycích systémů Herkules, profesionální chemie
a autokosmetiky Flowey, pracovní kosmetiky Deb Stoko a mnoha dalších.
Pole působnosti společnosti se postupně rozšířilo 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 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 lakařském a karosářském tréninkovém centru
jsou organizovány 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. Stejná hladina poradenství je držena i v oblasti karosářských oprav. 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 Letiště Václava Havla v Praze, a to včetně nejmodernějšího
tréninkového centra ve střední a východní Evropě.
V roce 2016 si společnost Servind jako svého autorizovaného distributora olejů a maziv do segmentu
autorizovaných servisů v České republice a na Slovensku zvolila společnost Castrol.
V současné době pracuje ve společnosti 130 zaměstnanců po celé České republice. Dalších 25 spolupracovníků
působí v dceřiné společnosti na Slovensku. Společnost je držitelem certifikátu kvality jakosti ISO 9001 a
certifikátu pro oblast životního prostředí ISO 14001.

