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A Miracle módszerek lényege az, hogy a de-
formálódott lemezfelületeket kívülről állítjuk 
helyre, a belső felületek megbontása nél-
kül. A technológiai eszközök segítségével 
olyan húzóerőt kell kifejteni, ami ellentétes 

Termelékenységnövelés  
a karosszériajavításban
A MIRACLE alkalmazása

A kocsiszekrény-sérülések kijavításánál sem állt meg az idő. A régen ismert egyengetési módszernél  
a lemezfelületek mindkét oldalát szabaddá kell tenni, valamint a megnyúlt lemezt zsugorítani kell. Ha nem ezt 

a módszert választjuk, akkor következhet az elemcsere, ami a tulajdonosoknak vagy a biztosítóknak –  
a számla végösszege miatt – nem tetszik. A hagyományos egyengetési munka időráfordítása jelentős. Ennek 

csökkentésére a német Carbon cég MIRACLE rendszerében új módszereket és eszközöket fejlesztett ki.

1. ábra: sérült kocsiszekrény egyengetése Miracle eszközökkel
a – küszöbrészre húzatófülek felhegesztése, b – húzatás kézi készülékkel, c – felső-
rész húzatása, d – kijavított, kitelt felület

2. ábra: a – húzatófülek felhegesztése 
vízszintes és függőleges felületre, b – 
húzatás a karos készülékkel
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irányú a deformációt előidéző erővel. Ezt a 
fejlesztőcég úgy oldotta meg, hogy a sérült 
felületekre húzatófüleket hegesztenek vagy 
ragasztanak. Majd kézi karos készülékkel 
húzóerőt fejtenek ki oly mértékig, hogy az 
eredeti, sérülés előtti alak helyreálljon. 
A technológiai folyamat egyes lépéseit az  
1. ábrán mutatjuk be.

Alumínium kocsiszekrényeknél is 
alkalmazható
Az ötvözött alumíniumlemezek anyagtulajdon-
ságai ugyan jelentős mértékben eltérnek az 
acéllemezekétől, de az alak-helyreállítás itt al-

Karosszéria



59autótechnika   2012 I 10

5. ábra: AiroPower nevű húzató- és 
nyomatókészlet

3. ábra: a kihúzatáshoz alkalmazható 
ragasztókészlet

4. ábra: kihúzatás ragasztásos módszerrel

erőt kifejteni (5. ábra). A kisgép mindössze 
3,7 kg tömegű, az alkalmazásával kifejthe-
tő erő 5,25 kN.
A Carbon cég Miracle készleteivel jelentő-
sen meggyorsíthatjuk a karosszériajavítási 
munkálatokat. A ragasztásos technikával az 
időráfordítás megtakarítási értéke – a gyártó-
cég szerint – 90%-os, míg hegesztéses rend-

A húzóelem ragasztható is
A kisebb deformációknál a lemezek anyagá-
tól és vastagságától függően alkalmazhatók 
a kihúzatásnál az ún. párnákra vagy lapokra 
rögzített fülek is, amelyeket a sérült felületre 
kell felragasztani.  A készlet tartalmaz még 
különlegesen nagy tapadószilárdságot biz-
tosító ragasztót és tisztítóanyagot, valamint 
ragasztópisztolyt (3. ábra). A kék színű la-
pokat a kemény és szívós felületeknél kell al-
kalmazni, míg a fekete színűek hajlékonyak, 
normál körülményeknél lehet használni.  
A 4. ábrán egy deformálódott küszöb hely-
reállítását láthatjuk, amelyet a cikk szerzője 
a Frankfurti Automechanikán személyesen 
is megtekinthetett.

Ha a kézi erő már nem elég
Nagyobb sérüléseknél vagy nagyszilárdsá-
gú mikroötvözött lemezeknél a kézzel kifejt-
hető erő nem elegendő a kihúzatáshoz. A 
Carbon cég kifejlesztett egy olyan sűrített 
levegővel működő kisgépet és hozzá egy 
készletet, amellyel lehet húzó- és nyomó-

kalmazható. Az alumínium kocsiszekrényeknél 
a konstruktőrök gyakran alkalmazzák a kettős 
falú építési módot, amely akadályozza a defor-
málódott külső lemezfelület helyreállítását. A 
deformáció helyreállításához itt is lehet alkal-
mazni a kihúzatófülek pontszerű felhegeszté-
sét. Az alumínium hegeszthetőségi problémái 
ismertek – olvadási hőmérséklete nagyon ala-
csony, mindössze 658 °C –, amelyek kiküszö-
bölésére olyan hegesztőberendezést kell al-
kalmazni, amely biztosítja relatív kis idő alatt a 
nagy áramerősséget. A 2. ábrán egy Audi TT 
kerékjárati dobjának javítását mutatjuk be.

szernél az előbbi érték csak 60%-os. A javító-
műhely részéről ez megmutatkozhat kisebb 
átfutási időkben, termelékenyebb munkavég-
zésben és a tulajdonos szempontjából kisebb 
számlaértékben. Ezek a tényezők a piacszer-
zés szempontjából nagyon fontosak.
Az ismertetett kocsiszekrény-javítási tech-
nológiákat az autógyárak közül a Volkswa-
gen, a Mercedes, a Ford, a Renault és az 
Opel engedélyezi a javításánál.
A Carbon AG. termékeit Magyarországon az 
FTS Szerviztechnika Kft. forgalmazza.
www.fts.co.hu

Dr. Németh KálmáN

Karosszéria

Autótechnika előfizetői akció!
Ha Ön 2012. november 30-ig előfizeti az Autótechnika folyóiratot, a 2013. évi előfizetésének 
díja kedvezményes áron 9840 Ft.
November 30-a után történő előfizetés esetén az előfizetői díj: 11 820 Ft.

Akik 2013-ban egész éves előfizetőink lesznek, és december 31-ig befizetik az előfizetési 
díjat, exkluzív ajándékkal, Autótechnika Kalendárium és Szerviznaplóval kedveskedünk.

www.autotechnika.hu
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5BMW-összkerékhajtás 
A CitroËn kanyarkövető fényszórói 

Az új VW TDI 
AOTV-döntő

SCR-emisszió június 23.
Budapest
14. oldal

Henkel Magyarország Kft., 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.    Hotline: +36-1 372-5677

www.loctite.hu
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A háromhengerűek világa Változtatható kompresszió Emelőgépek vizsgálata Az Opel helyzete

ÁTFOGÓ SZAKÉRTELEM
A MOTOROK TERÉN

Szakál-Met-Al Kft.
2040 Budaörs, Iparos utca 14.
Tel.: 23/431-000.
www.szakalmetal.euVezetô gyári technológia és pótalkatrész-piaci megoldások

A Federal-Mogul hivatalos képviselôje
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Motorbanéző: BMW N47 Órával vagy ütközővel? Gáz vagy villany, ez itt a kérdés Életet mentő karosszériajavítás

Közös nevezőn:

akcióban a Bosch KTS-ek!

KTS 340, 540 és 870: többféle vezérlőegység-diagnosztikai készülék, többféle műhelytípushoz. 

Sok közös tulajdonság, amelyhez most még egyet adunk: szeptembertől november végéig 

akcióban kínáljuk a legfontosabb KTS családtagokat. Megrendelhetőek önállóan* vagy az 

ESI[tronic] 2.0-val egy csomagban, jelentős árkedvezménnyel, mely akár a 28%-ot is elérheti**! 

Az akciót kamatmentes lízing támogatás is kíséri – hogy a pénz ne lehessen akadály. A Bosch 

diagnosztikai készülékekkel kapcsolatosan részletes információ (prospektus, használati 

utasítás, ismertetők), kapcsolatfelvétel a www.bosch.hu/products/diagnost/ oldalon, a 

+36-1/431-3633-as telefonszámon vagy az info.kh-pr@hu.bosch.com e-mail címen kérhető. 

Diagnosztika és alkatrészek: egy kézből a Boschtól.

* csak már meglevő ESI[tronic] előfizetés esetén

** a KTS 540 és ESI[tronic] 2.0 csomag esetében, mely tartalmazza a szoftver 12 havi előfizetési díját is.

www.bosch.hu

Az alábbi termékeket forgalmazzuk:
• Carbon horpadás- és jégkárjavítás.
•	 Húzatópad,	mérőrendszer,	hegesztéstechni-

ka	A-Z-ig,	hegesztésigáz-elszívók.
•	 2-4	oszlopos,	ollós	emelők,	talajszintbe	sül�-

l�esztett	emelők,	emelőoszlopok,	aknaemelők.

•	 3D	és	hag�omán�os	futómű-beállítók.
•	 Gumiszerelők	szgk.-tgk.,	kerékkieg�ensúl�o-

zók,	gumis	kiegészítők.
•	 Kenéstechnikai	termékek
•	 Kipufogógáz-elszívók
•	 Dugatt�ús	kompresszor,	ill.	csavar

H-1095	Budapest,	Soroksári	út	150.	•	+36	1	95	22	000	•	+36	30	377	93	02	•	+36	30	74	20	915	•	www.fts.co.hu	•	info@fts.co.hu


