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OHITTAMATTOMAT
HUIPPUTUOTTEET
KORIKORJAUKSIIN
Miracle on lyömätön numero 1:
Usein kopioitu – ei koskaan saavutettu

Kokonaisratkaisu
12 toisiinsa optimaalisesti sovitettua komponenttia ja ainutlaatuinen markkinointikonsepti takaavat Teille selkeän kilpailuedun tarjotessanne korikorjauspalveluja niin yksityisille
auton omistajille kuin yrityksille ja vakuutusyhtiöillekin.

Taloudellisuus
Yli 70 prosentissa pintapelteihin kohdistuvissa korivaurioista voitte säästää tuntuvasti aikaa Miracle-menetelmällä.
Siten korjaamonne käyttöaste ja tuottavuus nousevat sekä
ansaitsette enemmän.

Luotettavuus
Miraclen ergonomisesti mitoitetut ja korkealaatuiset
alumiini-titaani-työkalut on 25 vuoden aikana otettu käyttöön
jo tuhansissa korjaamoissa. Saksassa, jossa korikorjaus on
kehittynyt viime aikoina huomattavasti, peräti 850 korjaamoa
käyttää korikorjauksissa Miracle-järjestelmää.
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Todelliset ammattilaiset tarvitsevat parhaat työkalut.
Vain Miracle-järjestelmällä on mahdollista korjata niin
suurlujuusteräksestä kuin alumiinista valmistetut tuplaseinämäiset rakenteet luotettavasti ja huippulaadukkaasti
ilman merkittäviä purkutöitä.

Lisäinformaatiota ja havainnollisia videoesityksiä nähtävissä Internetissä www.miracle-europe.com

MIRACLE-KORJAUSKONSEPTI

Kolme teknologiaa – yksi ratkaisu.
Ainutlaatuinen korjauskonsepti teräkselle, alumiinille ja liimatekniikkaan.

50 % työkaluja +
50 % markkinointia =
100 % menestystä
Miracle-konsepti on paljon enemmän kuin vain täydelliset työkalut.
Sen myötä profiloidutte alueellanne aikaansa seuraavana tarkoituksen mukaiseen ja korkealaatuiseen
korikorjaukseen erikoistuneena
vauriokorjaamona. Korkean laadun
ohella Miraclen tunnettavuus
ammattipiireissä luo oivan pohjan uudenlaiselle markkinoinnille.
Miraclen esitteiden ja videoiden
avulla tehostatte helposti paikallista markkinointia.

Miraclen tunnettavuus mahdollistaa uudenlaisen markkinoinnin niin yksityisille auton käyttäjille kuin yrityksille ja vakuutusyhtiöillekin.

SUURLUJUUSTERÄSTEN VAURIOKORJAUS
Miracle-järjestelmä
Ajan säästö 60%

ALUMIINIKOMPONENTTIEN VAURIOKORJAUS
Maailman uutuus AluRepair
Ajan säästö 70%

MIRACLE-LIIMATEKNIIKKA

Miracle-liimatekniikka
Ajan säästö 90%
Yksinkertaisesti vain
nappien liimaus ja veto.
Sensaatiomainen tulos 10
minuutissa: jopa 80 % muodonmuutoksesta poistuu jo
ensimmäisellä vedolla.

MIRACLE-LIIMANUPPITEKNIIKKA: MONIPUOLINEN JA TALOUDELLINEN

Miracle-liimanuppitekniikka voi jo ensimmäisellä vedolla poistaa
vaivatta 60 – 70 % muodonmuutoksesta maalipintaa rikkomattta.
 Erittäin nopea ja laadukas korjaus.
 Optimaalinen laakeiden lommojen palautuminen kantittomilta alueilta.
 Vähemmän maalauksen esivalmistelua.
 Ei materiaalin lämpövaikutuksia.
 Kaikkia Miracle-järjestelmän komponetteja voidaan käyttää erikseen
ja toistensa kanssa optimaalisesti yhteensopivina.
 Soveltuvat normaalille teräkselle, suurlujuusteräkselle ja alumiinille.
MKS-100
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Sensaatiomaiset tulokset vain 10 minuutin työskentelyn jälkeen.
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Pyöreä muodonmuutos kantittomalla alueella vedetään
ulos laajalle alueelle sijoitettujen liimanuppien avulla.
Materiaali saadaan palautumaan takaisin pehmeämmin
ja tasaisemmin. Liimatekniikka
soveltuu ihanteellisesti mm.
lokasuojien, sivuseinämien,
konepellin ja tavaratilan
kannen, ovien ja kynnysten
vaurioiden korjauksiin.
Liimanuppikorjaussarja on
usein maksettu jo ensimmäisessä korjauksessa.

Yksinkertaisesti voimakas: Paineilmatoiminen koritunkki AirOpoweR
 Ihanteellinen laajennus Miracle-järjestelmälle.
 Ei hydrauliikkaa, toimii pelkällä paineilmalla.
 Yksinkertainen käsitellä.
 Erittäin kompakti ja kevyt: vain 3,7 kg.
 Käytettävissä ongelmitta myös ahtaissa,
vaikeasti luokse päästävissä paikoissa.
 Nopea vaihto vedolta työnnölle
 Kattava järjestelmä, laajasti lisävarusteita
 Veto- ja työntövoima aina 5,25 t asti.

AiroPower Standard-Kit
EP-01AE

MIRACLE AluRepair: ALUMIINIKORJAUKSEN EDELLÄKÄVIJÄ

Miracle AluRepair -järjestelmä sai
vuonna 2008 Saksassa arvostetun
palkinnon ”Erinomainen innovaatio”.

Miracle AluRepair on maailmanlaajuisesti ainoa
käytännönläheinen korien alumiinisten pintapeltien
oikaisujärjestelmä:

Muodonmuutosalueen oikaisu aloitettiin ensin Miracle-liimanuppitekniikalla.
Sitten alue oikaistiin erikoishitsauspistoolilla suojakaasun suojaamana hitsatuista
alumiinibitseistä Strong-Pullerilla ja Easy-Pullerilla vetämällä.

 Erittäin korkea korjauslaatu.
 Soveltuu kaikille ajoneuvomerkeille ja malleille.
 Kehitetty uusi alumiinin hitsaustekniikka mahdollis-

taa ensimmäistä kertaa erilaisten Al-oikaisubitsien
hitsauksen kiinni alumiiniin luotettavasti ja tasalaatuisesti.
 Ainutlaatuinen pintahitsaus takaa lujan liitoksen ja

siten erinomaisen korjaustuloksen.
 Tehokas, lyhyt kuoletusaika.
 Tunnetut teräskorjauksiin kehitetyt Miracle-kompo-

nentit ovat käytettävissä myös alumiinikorjauksiin.

Miracle AluRepair –järjestelmällä on
kannattavaa korjata sekä kiinteitä
pintaosia että ruuveilla liitettyjä asennusosia, kuten oheinen Land Roverin
konepelti. Säästö osan vaihtoon nähden oli n. 45 %.

MIRACLE AluRepairin hyväksyjät ja suosittelijat:
MA-6 AluRepair
Systemwagen

MAALIPINTAA RIKKOMATTOMAN OIKAISUN TEKNIIKAT

Maalia rikkomaton oikaisutekniikka eli oikaisu
ilman maalaustarvetta on ollut jo jonkin aikaa
tunnettu korjausmenetelmä.
 Erinomainen rae-, pysäköinti- ja kuljetusvaurioiden korjausmenetelmä.
 Edullinen käytettyjen autojen kunnostuskeino.
 Säästää paljon kustannuksia ja aikaa.
 Alkuperäinen maali – ei maalauksen aiheuttamia sävyeroja.

XL-PROFI-Set:
61 oikaisuvipua,
36 erikoisvarustetta
PROFI-Set:
40 oikaisuvipua,
36 erikoisvarustetta
BASIS-Set:
25 oikaisuvipua,
35 erikoisvarustetta

Kattava varustevalikoima

 Pitkäikäiset korkealuokkaisesta teräksestä valmistetut oikaisukoukut ”made in Germany”.
 Maailmanlaajuisesti yli 215 000 Carbonin oikaisukoukkua käytössä niin merkkikorjaamoilla kuin vapaillakin korjaamoilla.

Kaikille käyttäjäryhmille - aloittelijoista tosi ammattilaisille – optimaaliset oikaisukoukku- ja varustesarjat. sekä erikoisvivut.

LIIMANUPPITEKNIIKKA MAALIPINTAA RIKKOMATTOMAAN OIKAISUUN

Liimanuppitekniikalla voidaan lommot oikaista usein
nopeammin ja helpommin kuin perinteisillä työkaluilla.
Sulateliimatekniikan edut tulevat esiin erityisesti oikaistaessa lommoja vaikeasti tai ei ollenkaan takakautta
luokse päästävällä alueella, kuten katossa tai sivuseinämillä. Aikaa vieviä purkutöitä ei juurikaan tarvita.

Kiilan muotoinen vetovasara ja sen vastinkappale on valmistettu niin, että optimaalinen vaikutus saavutetaan myös silloin, kun
veto ei tapahdu täysin kohtisuoraan.

Muotoiltu vetopää
takaa optimaalisen
otteen liimanuppiin.

CKS-300 Liimanuppioikaisusarja maalia rikkomattomaan oikaisuun

VARUSTEET MAALIPINTAA RIKKOMATTOMAAN OIKAISUUN

Ergonominen. luotettava. joustava.

NEU

CZ-151 Monitoiminen osateline, 			
			 korkeus ja leveys säädettävis		
			 sä, irrotettujen korin osien 		
			 säilytykseen ja ergonomiseen
			korjaukseen.

CZ-122a Muovikiila listojen irrotukseen

CZ-112m Teflonpintaiset
			
lyöntityökalut
			
metallirungolla.

CZ-122b Muovikiila kulmapäällä
			 listojen irrotukseen

CZ-141b Ikkunaimukupit

CZ-140 Paineilmatoiminen
			ovityyny

CZ-141a Ikkunaimukupit pumpulla
CZ-142
CZ-143
CZ-144
CZ-145

Minioikaisuvalaisin, joustava varsi 15 cm, magneettijalka, 230 V
Minioikaisuvalaisin, joustava varsi 15 cm, magneettijalka, 12 V
Minioikaisuvalaisin, joustava varsi 30 cm, imukuppi, 230 V
Minioikaisuvalaisin, joustava varsi 30 cm, imukuppi, 12 V

CZ-152 Heijastin valon heijastamiseksi 		
			oikaisukohtaan

MUOVIKORJAUSSARJA
Korjaussarja tyypillisten muovivaurioiden korjaukseen. Sisältää
tehokkaan, elektronisesti säädettävän ammattitason kuumailmapuhaltimen HG 2310 LCD ja tarvittavat varusteet. Soveltuu
ajoneuvojen kaikille termoplastisille muoveille, kuten esimerkiksi PP, PP-EPDM, PE, PC ja ABS.
 Optimmalinen naarmujen, murtumien ja syvien halkeamien sekä katkenneiden kannattimien korjaukseen.
 Sama hitsauslanka kaikille muoveille.
 Ei aikaa vievää muovilaadun määritystä.
 Lämpötila- ja ilmamäärä tallennettavissa laitteeseen.
 Työ on valmis 30 – 60 minuutissa.
 Materiaalikustannukset alle 5 euroa korjausta kohti.
 Heti valmis pohjatöihin tai maalaukseen.
 Erityisen luja kiinnittyminen, TÜV:n testaama.

348366 Muovikorjaussarja

LASIN IRROTUSJÄRJESTELMÄ ROLL OUT 2004
Näin lasit irrotetaan nykyään. Roll Out 2004 on moderni lasienirrotusjärjestelmä kaikille liimalaseille.
Perinteisiin lasin irrotusjärjestelmiin verrattuna Roll Out –
järjestelmällä on merkittäviä etuja:
Tuttava ja tehokas:
 Mekaanikko voi irrottaa lasin ilman avustavaa henkilöä.
 Ajoneuvon sisäpuolisia osia ei tarvitse irrottaa (tietyin
poikkeuksin).
 Ei aikaa vievää maalauksen korjaustarvetta.
 Selvästi helpompi lasin irrotus ajoneuvoissa, joissa lasin
ja korin väli on erittäin pieni.
Käyttäjäystävällinen ja kompakti:
 Alhainen mekaanikon käden ja olkapään kuormittuminen.
 Lasi irrotetaan kylmänä. Erona lämmitystä vaativaan irrotukseen on se, että ei muodostu vaarallisia hengityshöyryjä.
 Hajuton työskentely.
 Kompakti järjestelmä käytännöllisessä säilytyslaukussa
takaa työpaikan optimaalisen järjestyksen.
 Rikkomattoman irrotuksen ansiosta lasi voidaan käyttää
uudelleen.
 Roll Out toimii ilman akkua ja virtaliitäntää, käytettävissä
kaikkialla.
 Minimaalinen lisämateriaalin, kuten listojen ja maalauksen,
tarve.
Kaikki lasin irrotukseen tarvittavat työkalut ja havainnollinen
DVD-käyttöohje toimitetaan käytännöllisessä muovisessa
säilytyslaukussa.

CARBON ”CRACK” KIVENISKEMIEN KORJAUSJÄRJESTELMÄ
Lasin kiveniskemien korjaus on varsin yksinkertaista.
Kiveniskemään puristetaan hartsi-injektorin tuottamalla korkealla paineella erittäin juoksevaa hartsia.
Korjauskohtaan imetään alipaine, irronnut lasin osa
korvataan hartsilla ja hartsi kovetetaan UV-valolla. Sen
jälkeen lasin pinta kiillotetaan. Valmis!
CG20110
2x Korjaus(täyttö)-hartsipaketti (sininen)
ja injektori, riittää n. 8 – 10 korjaukseen.
1x Täyttö-hartsi-paketti (valkoinen), kiven
iskemäkraaterien täyttöön
1x Puhdistusainepullo (100 ml)
1x Tartuntageelipullo (100 ml)
1x Kiillotustahna (50 ml)
3x Teräpakkaus (5 kpl)

1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Kovetus-folio-rulla
Injektoripidin
UV-kovetinlamppu 230 V / 4 W
Kontrollipeili
HM-hienojyrsin
Muovinen säilytyslaukku
Kiven iskemän peittotarranauha
Muovinen 8 kertaa suurentava luuppi
Korjausohje

CD-2010 Carbonin liimalasien korjausjärjestelmä

Koulutukset ja
seminaarit

KOULUTUS MAALIPINTAA RIKKOMATTOMAAN PDR-OIKAISUUN
Vuodesta 1997 alkaen on maalipintaa rikkomattoman
oikaisun koulutustilaisuuksiimme osallistunut yli 3000
mekaanikkoa noin 1000 eri yrityksestä. Kaksipäiväisen
peruskoulutuksen lisäksi on saatavissa yksilöllistä jatkokoulutusta jo kokemusta omaaville korimekaanikoille.
Suomessa Carbon Miracle koulutukset ovat alkamassa.
Koulutusten käytännön toteutuksista vastaa TTS
Koriakatemia kouluttajineen.
Teemme Teistä varmuudella ammattilaisen pintapeltien
oikaisuun!

MIRACLE-OIKAISUTEKNIIKKAKOULUTUKSET JA -SEMINAARIT
Perusteellinen Miracle-peruskoulutus varmistaa sen, että
jokainen korimekaanikko pystyy korjaamaan korin pintapeltivauriot nopeasti ja korkealaatuisesti Miracle-oikaisujärjestelmän eri komponentteja ja varusteita ammattitaitoisesti
käyttäen.
Muutaman kuukauden aktiivisen työskentelyn jälkeen suosittelemme tarpeen mukaan jatkokoulutusta, joka mahdollistaa Miracle-järjestelmän tarjoaman potentiaalin optimaalisen hyödyntämisen eri korimateriaalien oikaisussa.

 Tehokas ja oikein kohdistettu Miracle-järjestelmän kom-

ponenttien ja varusteiden käyttö on avain menestyksekkääseen korikorjaukseen. Vetotyökalujen oikea käyttö ja
eri menetelmien sekä työkalujen yhdisteleminen takaavat
erinomaisen lopputuloksen kaikille korimateriaaleille.
 Miracle-menetelmä on optimaalinen ongelmallistenkin

pintavaurioiden korjaukseen.
 Tehokkaan työmenetelmät ja vähäinen materiaalin tarve

sekä työkalujen kuluminen.
 Kehittää mekaanikkoa yhä nopeampaan ja laadukkaam-

paan vauriokorjaukseen ammattiylpeyden ja työmotivaation samalla kasvaessa.

Miracle-peruskoulutus

Tukitoiminnot

Laatukoulutus Miracle-järjestelmään

Peruskoulutuksena on käytännönläheinen yhden päivän laitekoulutus,
jossa korjataan myös aitoja vaurioita.
Se antaa mekaanikolle erinomaiset
perusvalmiudet itsenäiseen Miracleoikaisutyöskentelyyn. Kommunikointi
kollegoiden kanssa lisää koulutuksen
tehokkuutta ja avartaa Miraclevauriokorjauksen laajempaa ymmärrystä. Se auttaa myös hahmottamaan
erilaisia korjausmahdollisuuksia
rajoituksineen.

Suomenkieliset käyttöohjeet helpottavat Miracle-järjestelmän käyttöä ja
sisältävät myös käytännön vinkkejä
korjausten suorittamiseksi. Miracle
on myös erinomainen valinta oppilaitoksille. Oppilaat oppivat sekä
ymmärtävät helposti ja nopeasti
modernin oikaisutekniikan tarjoamat
mahdollisuudet sekä korimateriaalien
käyttäytymisen jännityksen alaisessa
muoto-oikaisussa.

TTS koriakatemian opettajat on
koulutettu Saksassa CarbonMiraclen koulutuskeskuksessa
hallitsemaan modernit Miraclepintaoikaisutekniikat niin teräkselle
kuin alumiinillekin.
TTS hyödyntää Suomessa järjestämissään koulutuksissa Miraclejärjestelmää ja järjestää yhteistyössä
Diagno Finland Oy:n kanssa erikoiskoulutusta tarpeen mukaan.

Diagno Finland Oy
Pyrykuja 3
01390 Vantaa

Puh. 020 741 1625
www.diagno.fi

