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Nytt fra AutoMateriell prosjektering: Toyota Hønefoss
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A U T O M A T E R I E L L  P R O S J E K T N Y T T
Toyota Hønefoss
innviet sitt nye bygg i osloveien i Hønefoss i januar i år. som forhandler for Toyota helt siden starten i norge i 1964, var 
det behov for mer moderne og effektive lokaler. automateriell er stolte over at vi ble valgt som leverandør av 
verkstedutstyret til det nye, flotte bilanlegget.

automateriells leveranse bestod av flere forskjellige kjøretøyløftere, både 2-søylere, kanalløftere og 4-søylere der 
én er med slitasjetester og en annen for hjustilling, pC-basert testlinje med bremseprøver, sporplate. støtdemper- og 
hjulopphengstester, hjulstillingsapparat og arbeidsbenker samt verktøyvogner på hjul.

spilloljeanlegg, olje-/væskeanlegg og slange-/kabeltromler ble levert av vår samarbeidspartner nederman, som også 
leverte eksosavsug, sveiseavsug og slipe-/støvsugeranlegg.

Vi leverte også kompressorer, både skrue- og stempelkompressor.

Toyota Hønefoss valgte Rotary 3.5-tonns 2-søylere til sitt nye verksted. Alle med dobbel betjening og flip-up konsol-
larmer for best mulig effektivitet på verkstedet. I tillegg er alle løfterne utstyrt med LED-lamper.

Werther 5-tonns elektrohydraulisk 4-søyler for hjulstill-
ing med lufthydraulisk traversjekk fra AC Hydraulic, John 
Bean V2300 3D hjulstilling og LED-lamper.

Werther 5-tonns elektrohydraulisk 4-søyler med galva-
niserte kjørebaner, slitasjetester for kontroll av under-
stell/hjuloppheng og lufthydraulisk traversjekk fra AC 
Hydraulic samt LED-lamper.
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Til luftanlegget leverte vi en CP skruekompressor og en 
stempelkompressor, også denne fra CP.

Kanalløfterne på skadeavdelingen ligger på gulvet med 
kablene i slissede spor med dørkeplater over.

I samarbeid med Nederman leverte vi spilloljeanlegg, olje-/væskeanlegg og slange-/kabeltromler i tillegg til eksosav-
sug. Alle arbeidsplassene er utstyrt med vegghengt benk og verktøyvogn på  hjul.

Skadeavdelingen er utstyrt med 4 Italgarage kanal-
løftere og en Rotary 2-søyler samt oljeanlegg, sveise-/
eksosavsug og slipe-/støvsugeranlegg fra Nederman.

Altus PC-basert testlinje med 4-tonns bremseprøver, 
sporplate. støtdemper- og hjulopphengstester og 
veggmontert skjerm.
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AutoMateriell prosjektering kan hjelpe 
deg med:

• utarbeide/vurdere byggetegninger i forhold til 
rasjonell verksteddrift og ditt behov

• Belyse problemområder og komme med alternative 
løsningsforslag

• Tegne forslag til innredning av verksted i et gitt rom
• utarbeide grensesnittnotater for et verksted når 

utstyret som skal inn er fastsatt
• avklare hvem som skal gjøre hva og hvor, samt 

opplyser om hvilke størrelser og kvaliteter som 
anbefales av oss og våre utstyrsleverandører, f.eks. 
kvalitet på betonggulv, elektriske data, luftforbruk, 
lysjusteringsplass osv.

• avklare praktiske forhold før monteringen starter, f.eks.truck, lift, avfall, bo, mat, avvikshåndtering, timefø-
ring, arbeidstider osv.

• sette opp fremdriftsplan og bestemme bemanning
• følge opp arbeidet fra start til slutt og gjennomføre sluttkontroll med kunden (prosjektledelse)
• løse tekniske utfordringer som oppstår underveis i prosjektet
• avklare uventede kostnader og eventuelt behov for tilleggsarbeider som dukker opp underveis

Noen av prosjektene vi har gjennomført de siste årene:
nedenfor ser du noen av prosjektene våre de siste årene. størrelsen på prosjektene varierer, men felles er at vi 
har definert alle som prosjekter, og har hatt egen prosjektleder som har fulgt opp prosjektet.

• aktiv auto as, Hokksund, Volkswagen
• albjerk Bil nyttekjøretøysenter, Drammen, Volkswagen
• autoXl, skien, Citroën/nissan/Honda/opel
• Bavaria, stavanger, Bmw/mini
• Bertel o. steen, larvik, mercedes-Benz/peugeot
• Bertel o. steen, Tønsberg, mercedes-Benz/peugeot
• Bilalliansen, mo i rana, mitsubishi/opel/subaru
• Bøgh Hafsø, egersund, Toyota
• Gumpens auto Vest as, Kristiansand, Volkswagen
• Gumpens auto Øst as, Kristiansand,  audi
• insignia, oslo, aston martin/Jaguar/land rover/morgan
• Kverneland Bil , Bryne, ford/mazda
• Kverneland Bil , Trondheim, ford/Volvo
• mekonomen, Trondheim
• motor forum, oslo, mitsubishi
• motorpool, Hønefoss, land rover
• møller Bil oslo Vest, audi/Volkswagen
• møller Bil, larvik, Volkswagen
• møller Bil, leangen, skoda

• møller Bil, romerike, audi/Volkswagen
• møller Bil serviceskolen, lillestrøm
• møller Bil, stavanger, skoda
• naf testevogn, oslo
• nesbyen auto, nesbyen, Volkswagen
• oppegård Bil, Kolbotn, Volkswagen
• skotved rud, Kia/Honda
• solberg Bil, skien, ford
• stamsaas, fredrikstad, ford
• star autoco, lørenskog, mercedes-Benz
• sulland Tromsø, audi/Volkswagen
• sørlandets Bilverksted, Kristiansand, mekonomen
• Toyota Hell Bil, Trondheim
• Toyota, Holmestrand
• Toyota, Hvam
• Toyota, Hønesfoss
• Toyota Økern, oslo
• Vestfold auto, Tønsberg, Citroën/Honda/nissan
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