TwenTec
Hefboomtechniek-Uitdeuksystemen
voor
Uitdeuken zonder Spuiten
Traditionele Uitdeukwerkzaamheden

De TwenTec uitdeuksystemen zijn ontworpen om kleinere deuken in het plaatwerk van auto’s te repareren zonder dat schuren, plamuren en overspuiten
noodzakelijk wordt.
Met behulp van de speciaal gevormde TwenTec gereedschappen wordt het
vervormde plaatwerk gedoseerd weer in zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht.
Bij dit proces wordt de lak niet beschadigd. Parkeer-, transport- en hagelschades
kunnen op deze nieuwe manier voor 100 procent worden hersteld.
Bij grotere deuken met lakschade, die op de traditionele manier worden
gerepareerd, kunnen de TwenTec gereedschappen ook doeltreffend ingezet
worden, speciaal op moeilijk bereikbare plaatsen.
De TwenTec systemen bieden u niet alleen de mogelijkheid om kosten te
besparen, maar daarnaast ook om extra omzetten te genereren en marges te
verbeteren :
•
•
•
•
•
•

Snelle en efficiënte reparatie van kleinere deuken in nieuwe auto’s
Showroom-klaar maken van inruilers tegen aanmerkelijk lagere kosten
Besparing bij traditioneel uitdeuk-/spuitwerk, speciaal bij schades op
moeilijk bereikbare plaatsen.
Extra omzetten van klanten die kleine schades nu wel ter reparatie
aanbieden
Lage operationele kosten, geen verbruiksartikelen nodig
Mogelijkheid van extra omzetten bij hagelschade-acties via
verzekeringsmaatschappijen

De TwenTec uitdeuksystemen zijn verantwoorde investeringen in een nieuwe
reparatietechniek. Al na een paar reparaties is de investering terugverdiend.
Op de praktijk afgestemde opleidingen worden overal in europa door de
TwenTec dealers aangeboden, om te waarborgen dat u alle voordelen van
uitdeuken zonder spuiten met de TwenTec systemen ten volle benut.
Na afloop van de 4-daagse opleiding ontvangt u een certificaat.

Nadere informatie ?
Wenst u nog nadere informatie, neemt u dan contact op met uw dealer.
Hij kan ook een demonstratie met een TwenTec-systeem voor u organiseren,
zodat u zichzelf kunt overtuigen van de perfecte resultaten, die kunnen worden
behaald.

Assortimentsoverzicht

Basis Kit (8 Tools + Toebehoren)

Art.nr. TW5008

Custom Kit (16 Tools + Toebehoren)

Art.nr. TW5016

Master Kit (26 Tools + Toebehoren)

Art.nr. TW5026

Verlichting - Reflectie
Om precies te kunnen vaststellen hoe en waar u de uitdeukgereedschappen aan de onderzijde moet
gebruiken, maakt u gebruik van twee reflectielijnen op de bovenzijde van het plaatwerk.
WPT-TwenTec Automotive BV levert diverse lampen, die deze twee lijnen kunnen produceren :

Art.nr. 6502
Multifunctionele TL-Lamp
met Statief, 220 Volt

Art.nr. 6535
Stubby Light met Zuignapbevestiging, 12 Volt

Art.nr. 6566
Quik-Lite met Zuignapbevestiging, 12 Volt

Art.nr. 6538
Mini-Light met Zuignapbevestiging, 220 Volt

Art.nr. 6548
Dent-Light met Zuignapbevestiging, 220 Volt

Vario-Tip programma

Art.nr. TW 5067
Vario-Tip Tool Set

Art.nr. 5321
Vario-Tip Punch
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Art.nr. TW5068
Vario-Tip Hamer Set

