
Effektiviserer norsk bilinn-
redningsproduksjon
Toolpack AS, Drammen, har investert i en ny knekkemaskin, P2Xe fra Salvagnini for å forbedre 
 konkurranseevnen, kvaliteten og ledetiden til produksjonen.

Toolpack er et av markedets 
ledende aktører innen bilinn-
redning og kledning. De er et 
innovativt og kunnskapsrikt 
Drammensfirma som pro-
duserer og monterer ca. 1 
700 bilinnredninger hvert år, 
spesialtilpasset verkstedsbiler, 
servicebiler og håndverksbiler. 

–Vi er i stor vekst og er 
avhengig av gode maskiner for 
å øke produksjonen i forhold til 
etterspørselen. Vi har lenge hatt 
en målsetting å utvide vår mas-
kinpark med en ny knekkemas-
kin. Vi har hatt i tankene å velge 
noe fra Salvagnini i en lengre 
tid, siden knekkemetoden deres 
er godt egnet for våre produk-
ter. P2Xe har den kapasiteten vi 
leter etter, da vi stiller høye krav 
på økt fleksibilitet, i kombina-
sjon med teknologi, kvalitet, 
ekspertise og totaløkonomi”, 
sier John Idar Oseberg, som eier 
Toolpack AS sammen med sin 
far Otto Oseberg. 

Eneste med TÜV-godkjenning
–Vi er en av få norske produ-
senter av bilinnredning og er 
den eneste norske som har 
TÜV- godkjent bilinnredning. 
De siste årene har HMS blitt 
mer og mer viktig under valg av 
bilinnredning, så det å vite at 

bilinnredning er kollisjonstestet 
har høyt fokus. Dette har vi 
også høy fokus på og har derfor 
kollisjonstetet våre produkter 
og festeanordninger, og har 
som eneste bilinnredningsle-
verandør, 5 års garanti på våre 
egneproduserte produkter, sier 
Oseberg.

 
Alt under ett tak
–Det som også er unikt med 
Toolpack er at vi har alt under 
ett tak. Der kundene kan 
komme inn i å se produksjonen, 
og montasjen og få sin løsning 
skreddersydd til sitt behov. De 
sparer også ledetid og minsker 
fare for skade under transport 
siden vi gjør alt fra dekor, 
elektrisk montering, kledning 
og har alt annet tilleggsutstyr på 
bygget, som er nærmeste nabo 
til Drammen bilhavn og bil-
transportfirmaene. Dette gjør at 
bilen kan settes rett ut i arbeid 
med en gang den er levert ut fra 
forhandler.

 
Bilbokser
Blant annet er elektrikere og 
entreprenører veldig fornøyd 
med våre bilbokser. Dette er et 
supert produkt for plassbespa-
ring, få lavt tyngdepunkt og ha 
god oversikt over verktøy og 

gjenstander i varerommet. Tool-
pack er ledende innen bilbokser 
og har de lengste på markedet 
som er på over 1.5m.

 
Store investeringer
Med høyt fokus på å levere 
best kvalitet på produktene 
så har Toolpack investert flere 
millioner det siste året på både 
CNC-maskin for fresing av 
gulv og kledning samt helau-
tomatisk knekkemaskin. Dette 
også for å forbedre konkur-
ranseevnen og ledetiden til 
produksjonen som kommer 
kundene til gode.

 
Kitt-produksjon
P2’en som Toolpack nå investerer 
i, har en automatisk innstilling av 

kappedelen, ABA, som mulig-
gjør ”kitt-produksjon”, siden 
Toolpack oftest har flere detaljer 
som inngår i ett ”kitt”. Dette er en 
stor fordel om man sammenligner 
med en tradisjonell kantpresse, 
som oftest krever flere sett med 
verktøy og som en må knekke i 
flere tempoer. 

–Operatøren kan nå montere 
sammen/ pakke, mens P2’en 
samtidig knekke et nytt panel, 
fortsetter John Idar Oseberg. 

Med både universelle 
knekkverktøy og Salvagnini’s 
programmeringsmuligheter, er 
det enkelt for eksempel å kunne 
radiusbøye samt å få til finurlige 
løsninger, som ellers krever 
både spesialverktøy og en lengre 
prosess.–Vi er i stor vekst og er avhengig av gode maskiner for å øke produksjonen 

i forhold til etterspørselen, sier John Idar Oseberg, som eier Toolpack AS 
sammen med sin far Otto Oseberg.
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Mer effektive
Produksjonsprogrammeringen 
skjer enkelt ved maskinen eller 
som oftest via kontoret, der 
man etter programmeringen av 
detaljen (som kan skje igjen-
nom import av filer, snarvei 
eller tegning av detaljen), 
overfører programmet filen via 

nettverket til maskinen. Oppret-
telsen av produksjonslisten 
gir en produksjonsplanlegging 
direkte til dagens behov. 

Med denne maskinen kan Tool-
pack AS effektivisere produksjo-
nen av bilinnredning enda bedre 
og frigjøre menneskelig arbeids-
kraft til andre arbeidsoppgaver.

Stolte av våre kunder
Vi har i dag en solid og god 
kundeportefølje, som vi er 
meget stolte av å kunne jobbe 
med. Noen av dem er Stat-
nett, Relacom, NTE, Sønnico, 
Jernbaneverket, Nettpartner, 
Oslo kommune vann og avløp, 
Loomis, Eidsiva energi og 

Get m.fl. Vi har også mange 
kunder fra små og mellomstore 
bedrifter i forskjellige bransjer. 
Vår salgsavdeling jobber tett 
med kunden for å få til en så 
bra løsning som mulig, avslutter 
Oseberg. ■

KVALITETSVERKTØY 
fra kjente produsenter

Vi sees på REN metodedager!

Panasonic oppladbart verktøy med ekstra beskyttelse mot støv og vann

Klauke kabelsko og pressverktøy med dokumentert kvalitet

Diager bor med høy kvalitet og lang levetid

Greenlee hullstansere - komplette systemer for manuell og hydraulisk hulltaking

www.proxll.no

Elektrikere og entreprenører veldig fornøyd med våre bilbokser. Dette er et supert produkt for plassbesparing, få lavt tyngdepunkt og ha god oversikt over verktøy og gjenstander i varerommet sier, sier 
John Idar Oseberg.
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