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Automobilteknik er landsdækkende

Automobilteknik er et center i 
divisionen Energi og Klima på 

Teknologisk Institut

30 års erfaring
med kontrolordninger

21 konsulenter bosat
over hele landet

Se kontaktinfo på
www.teknologisk.dk/30075
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Arbejdsområderne dækker bredt

• Udstyrskontrol / kalibrering

• Reparationskontrol

• Karrosseri

• Rustbeskyttelse

• Undervisning

• Havariundersøgelser

• Afbalancering / vibration

• Regummiering af dæk

• Fartskriver

• Kvalitetsanalyser

• Projektarbejde

• Rådgivning
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Mange har valgt Automobilteknik
som deres samarbejdspartner 

2.269 kunder:

• Personvognsværksteder
• Lastvognsværksteder
• Pladeværksteder
• Traktorværksteder
• Flyværksteder
• Industrivirksomheder

124.618 måleområder
kontrolleres årligt



4

Et besøg startes med registrering

Udstyret registreres og mærkes med unikt id-nummer
- det giver sikkerhed for, at udstyr og rapportering hænger sammen
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Over 10 procent af testudstyret
fejler ved kontrol 

Fejlbehæftet udstyr bliver om muligt justeret og repareret på stedet

Resultat af 124.618 kontrollerede funktioner:

Rep./just.: 6,2 % (7.737)

Defekt: 4,2 % (5.225)

Okay: 89,6 % (111.656)
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Afprøvningerne foretages efter fastlagte 
procedurer med sporbarhed

Se verificeringstolerancer og sporbarheder på:

www.teknologisk.dk/30135
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Mindre justeringer foretages uden 
beregning, hvor det er muligt



ENERGI OG KLIMA 
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Efter prøvning og godkendelse mærkes 
udstyret som godkendt



ENERGI OG KLIMA 
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Defekt og fejlvisende udstyr
mærkes ligeledes



ENERGI OG KLIMA 
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Udsnit af statistik for 1.922 besøg
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Alle data gemmes og overføres til en web-
baseret database, som kunden har adgang til 



ENERGI OG KLIMA 
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Efter kontrollen udleveres
en midlertidig rapport
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Besøget afsluttes med en opdatering af skiltet 
med en label, som angiver kontroltidspunktet
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Den komplette rapport kan ses på nettet

Rapporterne findes på qa.teknologisk.dk
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Værkstedet har selv adgang til at oprette 
nyt udstyr og  tilføje historik

- også på udstyr, som Teknologisk Institut ikke kontrollerer
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Moderne testudstyr kræver
moderne testværktøj

Teknologisk Institut udvikler selv 
kontroludstyr, når det ikke kan 
købes

Laserbaseret geometrisk kontroludstyr til kontrol af hjulvinkelmålere



ENERGI OG KLIMA 
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Moderne testudstyr kræver
moderne testværktøj

Undervognen på kalibreringsbilerne er bygget op som et målesystem til 
dynamisk kontrol af bremsekraft på autoværksteder
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Kontrol af pladeudstyr
Punktsvejsning
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Kontrol af pladeudstyr
MIG-lodning
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Formidling af viden og erfaring

Én af de måder, som Teknologisk Institut skaber værdi på, er at formidle den
viden og erfaring, som vi får ved kontrolbesøg, ud til kunderne. Det gøres bl.a.
vha. en række plakater, som frit kan downloades fra www.teknologisk.dk/1793,6.

Emner:

• 13 rigtige – den gode bilservice
• Afbalancering
• Dæk – en vigtig del af bilens sikkerhedsudstyr
• Kontrol og udskiftning af bremsevæske på personbiler
• Tid til rustbeskyttelse
• Lygtejustering
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Teknologisk Institut er godkendt til
kontrol af trykbærende udstyr

Og kan udføre kontrollen til fordelagtige priser, når vi nu alligevel er på dit 
værksted.

Fra 1. januar 2012 kræves der en akkreditering (special godkendelse) for at 
måtte udføre kontrol af kompressorer iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
nr. 100 af 31. januar 2007. Akkrediteringen kræver uvildighed.


