Autoident
väljer Steinel

Autoident - ett företag i framkant
Hos Autoident är det alltid full fart, telefonen ringer i ett och ägarna
Mats Hallman och Bitten Gustavsson har mycket att göra. Autoident
startade 2007 och arbetar idag med allt ifrån carwrapping, PPF (stenskottsfolie), window tint (solfilm), bildekor till enklare jobb som print för
skyltar och banderoller.
- Vi är väldigt innovativa i branschen, följer nya trender och ideér snabbt
och får ofta förfrågningar om att testa nya produkter, berättar Bitten.
Bitten har jobbat i branschen sedan mitten av 80-talet, har vunnit flera
tävlingar inom carwrapping/helfoliering och är ett välkänt namn i
dessa kretsar. Det märker man främst då kunder från hela landet åker
just till Autoident för att få sin bil folierad. - Det roligaste med jobbet
är utmaningen och att uppleva kundernas reaktion när de kommer in
efter en helfoliering och får se sin bil igen, säger Bitten.
Vid carwrapping förseglar man folieringsdekor på bilen med hjälp av
värmen från en varmluftspistol.

Autoident i Jönköping

För Autoident är Steinel det
självklara valet!
- Det är skillnad på kvalité och kvalité. Jag har testat flera olika modeller
men Steinels varmluftspistol är klart bäst. Det känns som att Steinel är
en tillverkare som verkligen lyssnar på sina kunder och tar fram
anpassade produkter för vår bransch, berättar Bitten och fortsätter; Jag
rekommenderar alla som jobbar med foliering att välja Steinels
varmluftpistoler.

Bitten Gustavsson Autoident

Bitten använder sig av varmluftspistolen HG 2120 E med en 7,5 meter
lång sladd. - Denna varmluftspistol finns det ingen som slår, bästa
modellen genom tiderna enligt Bitten och fortsätter; Jag använder
varmluft varje dag, flera timmar om dagen. Tillsammans med 3M´s
guld-skrapa så är varmluftspistolen de verktyg som jag använder mest.

Mobile Heat - suverän ute på jobb
Autoident har börjat använda den nya batteridrivna varmluftspistolen
Mobile Heat 3. - Suverän när man är ute på jobb och då tillgången till
strömförsörjning ofta är begränsad. Tidigare har vi behövt använda oss
av portabla elaggregat och skarvsladdar, som är både tungt och tidskrävande. Främst har vi använt Mobile Heat för att montera loggor på
skyltar, fönster och bilar. Men även vid foliering av exempelvis köksinredning säger Bitten.

Mobile Heat 3 är perfekt för jobben där
strömförsörjningen är begränsad.

- Snabbstarten gör att varmluftspistolen löser snabba och korta jobb
ännu effektivare. Mobile Heat sparar oss tid och vi kan starkt rekommendera den för andra i branschen. Ett plus är att man inte behöver
oroa sig för att ramla över sladden, konstaterar Bitten och skrattar.

Mobile Heat sparar oss tid och
vi kan starkt rekommendera
den för andra i branschen.
Mobile Heat och HG 2120 E

Mats Hallman, Autoident

Framtiden inom branschen
- Framtiden för Autoident och carwrapping är ljus. Efterfrågan ser ut att
bara växa berättar Mats och fortsätter; vi märker att fler privatpersoner
väljer att foliera, en följd av att man inte byter ex. bil lika ofta, utan väljer
att ändra färg istället. Både bra genom ett kostnadsperspektiv och även
ur ett miljöperspektiv. Utmaningen är att få folk att förstå att det går
att byta färg på det mesta, inte bara bilar utan även inredning. Många
gånger är det smartare att foliera än att lackera om inredning, som ofta
kräver nedmontering och tid på verkstad.
Vi sitter i köket hos Autoident där köksbordet är folierat men även köksluckorna är helfolierade iögonfallande guld, möjligheterna för branschen oändliga. Foliering kommer förmodligen att få ett stort utrymme
när det gäller renovering och restaurering av produkter framöver inom
exempelvis fastighetsbranschen.

Mobile Heat | Batteridriven varmluftspistol i toppklass. Steinels patenterade
”Ultra Temperature Boost” ger en snabbstart av varmluftspistolen. Inom
4-5 sekunder är temperaturen 300°C. Tack vare en välbalanserad utformning känns varmluftspistolen lätt och stabil. För att undvika olyckor
och oavsiktlig igångsättning är den försedd med en lättanvänd säkerhetsbrytare sk. död mans grepp. Upphängningsögla på ovansidan och
LED-lampa för att lysa upp arbetsområdet.
Mobile Heat finns i två utföranden. MH3 med två förinställda temperaturer
om 300 resp. 500°C och MH5 där en LCD-display visar uppnått temperatur och man kan justera värmen mellan 50-500°C i steg om 10°C.
På MH5 är det också möjligt att justera luftflödet samt lagra upp till fyra
olika program för olika arbetsmoment. Steinels 8,0Ah 18V batteri ger en
drifttid på ca 20 min på full effekt.
E1640083 - Mobile Heat 3 inkl. batteri och laddare
E1640084 - Mobile Heat 5 inkl. batteri och laddare

Framtiden ser onekligen ljus ut för Autoident och vi önskar dem lycka
till med sina spännande satsningar.

HG 2120 E | Varmluftspistol med effekt 2200W och steglös inställning
av temperatur 80-630°C. Temperaturen ställs in via ett vred baktill på
pistolen, luftmängden styrs via en 3-stegs brytare. Överhettningsskydd
och fint luftfilter skyddar motor och värme-element. Kombinera med HL
Scan för exakt indikering av temperatur på arbetsytan. Många olika tillbehör kan användas t.ex. punkt-, bredstrålande-, svetsmunstycke m.fl.
011772 - Set HG 2120 E med 7,5 m. kabel och HL Scan
008024 - HG 2120 E med 7,5 m. kabel

Över 100 år med ny teknik!
Ny teknik har alltid varit en drivkraft för oss på Karl H Ström. När elen började göra sitt intåg i
de svenska hemmen, behövde grundaren Karl Herrman Ström strömbrytare, för att använda
tillsammans med mässingsdetaljer som han tillverkade i sitt gjuteri. Året var 1919 och han
grundade företaget Karl H Ström som började köpa innovativa produkter i Tyskland. Sedan
starten 1919 har vi utvecklats många gånger om och erbjuder idag produkter med ny innovativ
teknik – allt från armaturer med Bluetooth till svetsautomater för takläggare. Ny teknik, som
förbättrar, engagerar och ger oss en hållbar utveckling.
Karl H Ström finns idag med huvudkontor, kompetenscenter och centrallager i Jönköping.
Vi finns representerade i Sverige men även i Norge genom vårt systerföretag Vilan.
Kontakta gärna vår kunniga personal så hjälper vi dig!

Följ oss på Facebook
facebook.com/karlhstrom

Karl H Ström AB, Verktygsvägen 4, 55302 Jönköping
tel: 036-550 33 00 | info@khs.se | www.khs.se

*KA2008*
KA2008

