Pris
Ring venligst for oplysning af nøjagtig pris.
Prisen er afhængig af antal ansatte mekanikere og antal årlige besøg. Beløbet opkræves umiddelbart efter hvert kontrolbesøg.
Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding til CELF Kvalitetskontrol foretages ved henvendelse til CELF.
Kontaktperson
Ib Henriksen, tlf. 61 63 29 99,
email: ibh@celf.dk
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Certificeret værktøjskontrol
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Certificeret værktøjskontrol
CELF Kvalitetskontrol i Nykøbing Falster kan tilbyde at udføre certificeret værktøjskontrol
for Autobranchen Danmarks certificerede værksteder og de frie autoværksteder.
Kontrollen udføres i henhold til Autobranchen Danmarks kravspecifikation på værktøj og
værkstedsudstyr som anført på følgende side, eller i henhold til virksomhedens kvalitetshåndbog.
Værktøjskontrollen omfatter et eller to årlige besøg med efterfølgende rapport over værktøjets og udstyrets tilstand. Desuden foretages en registrering af måleresultater i en
web-tilgængelig database, hvor udviklingen for værktøjet kan følges via statistikker og
registrerede resultater.
På samme database kan man se de forrige kontroller, og der er tilgængelige statistikker
med resultater for afprøvet værktøj, således at der er mulighed for vurdering af værktøjernes kvalitet.
Således foregår det
Efter tilmelding vil værkstedet ca. en uge inden hvert besøg blive ringet op for aftale af
tid.
Vi mærker alt udstyret med entydig identifikation og gennemfører en sporbar kontrol med
reference til national eller international standard. Ved besøgets afslutning udleveres et
skilt med besøgsdato, der bekræfter, at værkstedet er tilsluttet en ISO 9001 certificeret
værktøjskontrol.
Som afslutning på kontrolbesøget modtager værkstedet desuden en komplet rapport
med en beskrivelse af samtlige kontrollerede værktøjer og udstyr samt status på samme.
Eventuelle fejl og mangler vil fremgå af fejloversigten, som også vises grafisk.
Omfang
Kontrollen udføres af flere ens værktøjer/udstyr, f.eks. momentnøgler uden merpris. Der
foretages kalibrering og små justeringer uden merpris.
Ved to kontrolbesøg om året foretages kontrollen på følgende måde:
Værktøj mærket 1 kontrolleres en gange om året
Værktøj mærket 2 kontrolleres to gange om året

Sporbar kontrol:
■ 4-gastestere
■ Røggastestere
■ Momentnøgler
■ Dæktrykmålere
■ Lygteapparater
■ Lygteindstillingpladser
■ 4-hjulsudmålings-/
styretøjsapparater
■ Styretøjslifte/styretøjspladser
■ Amperetænger
■ Batteritestere volt/ampere
■ Benzintryksmanometre
■ Bremsevæsketestere
■ Dieselomdrejningstællere
■ Dyseprøvere
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Sporbar kontrol:
■ Frostvæskemålere
■ Kompressionsmålere, benzin
■ Kompressionsmålere, diesel
■ Mikrometerskruer
■ Motortestere
■ Multimetre
■ Måleure
■ Olietryksmanometre
■ Skydelære
■ Temperaturmålere
■ Tændingspistoler
■ Vacuummetre, tryk/vacuum
■ Volumenmålinger
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Dokumenteret kontrol
■ Afbalanceringsapparater
■ Bremserullefelt
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