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1 Üldist 

Selles dokumendis toodud ajanormid põhinevad remondi- ja kindlustusharu poolt heakskiidetud 
haruettevõtetes läbiviidud ajauuringutel. Uuringud on läbi viidud nimetatud osavõtjate järelevalve all 
/ koostöö raames. Ajanormid kehtivad sõiduautodele ja kuni 3,5-tonnistele veoautodele. 
 
Ajanormid on dokumendis esitatud perioodide kohta (1 tund = 100 perioodi). 
 

Käesolevas dokumendis sisalduvad tööajad ei ole statistiliselt garanteeritud ja CABil ei ole seetõttu 
võimalik võtta seisukohta selles suhtes, kuivõrd hästi need ajad langevad kokku tegeliku ajakuluga 
mõõtõgvendamisel, mõõtmisel, pinki paigaldamisel ja eemaldamisel. 

2 Mõõtõgvendamine 
Mõõtõgvendamise all mõistetakse keredetailide sellist keredetailide õgvendust, kus operatsiooni 

eesmärgiks on hüdrauliliste ja mehaaniliste tööriistade abil taastada detaili konstruktsiooni- ja 

liiklusohutuse seisukohast aktsepteeritavad mõõtmed. 

Mõõtõgvendamine võib esineda koos pindõgvendamisega (erandiks on raami külgtalad) ja seda 

tööd võib teha nii rihtimispingi abil kui ka ilma pingita. 

Mõõtõgvendamise ajanorm koosneb kolmest osast:  

A. Kerevenituspinki paigaldamise ja sealt eemaldamise ajanorm standardse pingi ja 

kiirpingi korral 

Kerevenituspingi üldine ajanorm on nüüd asendatud rihtimispingi kahe eraldi ajanormiga, mida 

nimetatakse vastavalt standardpingi ja kiirpingi ajanormiks. Allpool on toodud näited selle kohta, 

milline kerevenituspink klassifitseeritakse standardpingiks ja milline kiirpingiks. 

Standardpingid on näiteks: Car-O-Liner Benchrack, Celette Sevenne, Griffon 

 

Kiirpingid on näiteks: Car-O-Liner Speedbänk, AutoRobot B15,B20 

Muude kerevenituspinkide puhul, mida kasutatakse, kuid mida pole ülaltoodud näidetes nimetatud, 

võtab remondi- ja kindlustusharu vastu otsuse, millisesse klassi kerevenituspingid kuuluvad. 

 

Kerevenituspingi M/P sisaldab järgmisi operatsioone: 

• Kinnitushaaratsite paigaldamine pingile / eemaldamine pingilt 

• Kahjustatud sõiduki paigaldamine pingile / eemaldamine pingilt 

• Puhastamine enne / kinnitushaaratsite jälgede eemaldamine pärast kinnitushaaratsite 
kasutamist 
 

NB!   Kerevenituspinki paigaldamise ajanormid on nüüd valitavad Mõõtõgvenduse töölehel. 

B. Mõõtmisaeg 

Mõõtmisaeg sisaldab järgmisi operatsioone: 

• Mõõteseadmete/kinnituste/rakiste paigaldamine/eemaldamine 
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• Mõõtmine ja kaardistamine pingi mõõtmissüsteemi abil 
 

NB!   Mõõtmisaeg on valitav Mõõtõgvenduse töölehel 

Pingi ajanorm ei sisalda kahjustatud detaili demonteerimiseks/monteerimiseks kuluvat aega. 

 

C. Mõõtõgvendamise aeg ühe detaili kohta  

Kõik detailid, mille osas on tuvastatud õigetest mõõtmetest väljumine (väljapoole detaili 

tolerantsmõõtmeid) tuleb valida mõõtõgvendamine ka siis, kui mõni muu ühendatud detail on juba 

valitud mõõtõgvendusse. 

 

Detaili mõõtõgvendamise ajanormid sisaldavad alljärgnevaid operatsioone: 

• Tõmbevarustuse monteerimine/demonteerimine 

• Tõmbamine, vasardamine, soojendamine jne 

• Kontrollmõõtmine 

• Tõmbeseadme ümberpaigutamine 

• Õgvendatud talade järelreguleerimine  "Tavaline kohendamine", st mõlkide, kokkupressimise 
jälgede ja väiksemate ebatasasuste kõrvaldamine ilma detaili tugevust ja kokkupõrgetele 
vastupidavust kahjustamata.  

 

Raskemat laadi kahjustused, mis jäävad püsima pärast raami pikitala mõõtõgvendamist, näiteks 

allesjäänud voldid/mõlgid/kühmud jne, mis võivad nõuda avade tegemist / lõikamist/keevitamist. 

tuleb arvutada vahekaardi „6 Muu / Uus rida / Remont” vastava positsiooni kohaselt. Seejuures 

tuleb ära tuua tehtava töö kirjeldus ja oma hinnanguline ajaarvestus. 

Selliste detailide nagu rattakoobaste, põhjaplekkide ja katusepiilarite jne järel parandamist 

käsitletakse pindõgvendamisena. 

3 Mõõtõgvendamise ajanormi arvutamine 
Mõõtõgvendamise ajanormi arvutamiseks jaotatakse kahjustatud objekt nelja alasse. Nendeks on 

esiosa, vasak ja parem külgosa ning tagaosa. Kui raami pikitala kuulub kahjustatud detailide hulka, 

käsitletakse seda iga ala põhidetailina. Kui samas alas tuleb mõõtu õgvendada mitu detaili, 

loetakse need kaasnevateks detailideks. 

Mõõtõgvendamine on lubatud ainult nende positsioonide korral, mis hõlmavad alljärgnevaid detaile: 

Esiosa 

• Esipaneeli alumine osa / põiktala 

• Pikitala esiosas vasakul ja paremal 

• Eesmine rattakoobas 

• Vahesein(torpeedoplekk) / eesmine põhjaplekk 

• A-piilarid 
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Vasak külg / parem külg 

• Ukseraam 

• B-piilarid 

• C-piilarid furgoonautodel 

• Koormaruumi vahesein (kaubikutel) 

• Sisemine küljekarp 

• Küljekarbid vasakul ja paremal 

• Kupeepõrand / keskmine põhjaplekk 

• Katuse külgtalad 

 

Tagaosa 

• C-piilarid sõiduautodel ja kaubikutel 

• D-piilarid sõiduautodel ja kaubikutel 

• Tagumised pikitalad vasakul ja paremal 

• Tagumine põiktala 

• Tagumine rattakoobas 

• Tagapaneel 

• Pagasiruumi põhi / tagumine põhjaplekk 
 

Pange tähele, et mõõtõgvendamist ei saa arvutada sellistele plekkdetailidele nagu esipaneel, 

esitiivad jne. Isegi siis, kui nende detailide kahjustuste remontimisel kasutatakse tõmbetööriistu, 

kuuluvad ajanormid ikkagi pindõgvendamise või vahetamise normide hulka. 

NB! Mõõtõgvendamist ei tohi kasutada komplektsete detailide väljavahetamisel. 

Seevastu võib mõõtuõgvendamist kasutada detailide jätkamisel. 

Näiteks küljekarbi eesmise osa vahetamine vasakul või paremal, mõõtõgvendustööde tegemine 

tagaosas. Mõõtõgvendatud rattakoopa tagaosa korral esiosa vahetamine. 

 

  



Approved by Last saved Version Document id Page 

 

[Kristian Révay] 2019-05-02 2.0 CABNET-
904420094-201 

6 of 6 

 
Document name 

    

User instruction for estimation of CABAS Body alignment Estonia in 
Estonian.docx 

  

 

CAB Group AB 
Stortorget 11, SE-702 11 Örebro, Sweden 

Phone: +46 19 15 86 00 
E-mail: info@cab.se 

www.cab.se 

■OPTIMIZING THE LINE 

Mõõtõgvendamise ajanorm perioodidena 
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Kahjustatud detailide arv Ilma pikitalata  Pikitalaga 

1 84 139 

2 168 223 

3 252 307 

4 336 391 

5 420 475 

6 504 559 

7 588 643 

> 7 672 727 

Pikitala, põhidetail 139 

Järgnevad detailid 84 

 


