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Motorpool
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Motorpool
etter 23 år hadde motorpool vokst seg ut av lokalene på Høvik i Bærum. i februar flyttet de inn i et topp moderne 
anlegg på Billingstad i asker hvor både verksted og salgslokaler tilfredsstiller de nyeste kravene fra Jaguar og land 
rover.

motorpool valgte hydrauliske 2-søylere fra rotary på alle de vanlige mekanikerplassene, mens valget falt på en 
stertil-Koni 4-søyler på pKK-plassen.

alle mekanikerplassene hos motorpool er blitt utstyrt med verkstedinnredning fra lisTa. Her var fleksibiliteten og 
ikke minst kvaliteten med hele 10 års garanti avgjørende. Hver mekaniker har sin egen svært romslige verktøyvogn i 
tillegg til skuffeseksjon, avfallsskap samt overskap med skyvedører. i tillegg er luft og strøm integrert i innredningen, 
mens tre og tre mekanikere deler tilgang til to oljetyper, spylervæske og oljesug.

eksosavsug og orion oljedistribusjonsanlegg er levert i samarbeid med nederman norge, mens kompressor og trykk-
luftanlegg er levert i samarbeid med nTT.
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PKK-plass med Stertil-Koni ST4040 4-søyler, Altus 
RT2002 bremseprøver og John Bean hjulstillingsapparat.

Rotary 3.5 tonn hydrauliske løftere. Alle er utstyr med flip up-konsollarmer som gir mulighet for hurtig trinnvis 
plassering av løftepads mot kjøretøyets løftepunkter.

AC Hydraulic traversløfter på Stertil-Koni ST4040.
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Lekker og robust innredning fra LISTA med mye benke- og 
lagringsplass for mekanikeren. 

Tre mekanikere deler tilgang til to oljetyper, spylervæske 
og oljesug

Alle mekanikerne har enkel tilgang til strøm og luft

Mekanikerne har hver sin store og romslige LISTA 
verktøyvogn.

Strøm og stikkontakter integrert i bakvegg/verktøytavle.
Skinner med holder for PC-skjerm er montert på verktøy-
tavlene.

Høyskap er perfekt for oppbevaring av verktøy og utstyr 
som ikke brukes ofte.
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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, Drammen, skoda
•	 albjerk Bil nyttekjøretøysenter, Drammen, Volkswagen
•	 autoXl, skien, Citroën/nissan/Honda/opel
•	 Bavaria, oslo, Bmw/mini
•	 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, Drammen, mitsubishi/renault
•	 motor forum, oslo, mitsubishi
•	 motor Gruppen academy
•	 motorpool, Billingstad, Jaguar/land rover
•	 motorpool Hønefoss, land rover
•	 møller Bil oslo Vest, audi/Volkswagen

•	 møller Bil, Horten, 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
•	 porsche Center, stavanger
•	 skotvedt rud, Kia/Honda
•	 solberg Bil, skien, 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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