
J&B MASKINTEKNIK AB
Bilglas katalog

Bli en bilglasexpert.
Produktpaket med allt du behöver för att reparera
eller byta ut bilglas.



Stenskottsreparationer kan utföras på bara 5 minuter jämfört 
med andra reparationssystem - med ett minimum av utbildning 
- med en framgångsgrad på 95–98%. Reparationsprocessen, 
som varken kräver tillgång till ström eller vakuumutrustning, är 
mobil och kan därför även utföras hos kunden. Beroende på 
dina behov finns reparationssatserna i fyra olika versioner. 

J&B Maskinteknik AB erbjuder unika  
helhetslösningar för hela fordons- 
industrin med rätt produktportfölj,  
bred expertis och tillgänglig service- 
organisation i hela landet utförs  
installation, underhåll och kalibrering 
av verkstadsutrustning. 

Med hela fordonsindustrin som kunder: 
bilprovningar, OE, övrig verkstad, stat, 
kommun, tunga fordonssidan & däck-
fackhandel så är vi en trygg ackrediterad 
och kvalitetssäkrad partner av helhets-
lösningar optimerade för den specifika 
verksamhetens behov. Från projektering 
och utrustning till logistik, installation, 
underhåll & kalibrering - ett självklart val 
från start till mål. 

Historian i bolaget sträcker sig ända  
sedan 1933 och huvudkontor, egen 
serviceverkstad, med stort tillhörande 
produkt- & reservdelslager finns idag i 
Mölndal, strax söder om Göteborg.
J&B Maskinteknik AB ingår sedan 2015 i 
Meko AB.

OM OSS

Detta är instegsprodukter med en 
produktkvalitet tillräcklig för  
en verkstad där maskinerna  
används i mindre omfattning.

Detta är produkter i mellan- 
segmentet med fokus på högre 
kvalité men fortskridande till ett 
konkurrenskraftigt pris.

Detta är produkter framtagna  
för de kunder som vill ha högsta 
kvalité. Produkten används  
frekvent och kontinuerligt.
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Bilglas
Vi har delat upp utrustningen i 3 segment för att 
underlätta val av produkter:
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Ackred. nr 1898
Kalibrering

ISO/IEC 17025
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Ett startpaket för verkstaden som vill 
komplettera sin befintliga utrustning 
eller endast arbetar med bilglas i mindre 
omfattning. 
 

11 390:-
Ord. pris 12 660:-

Art. nr. 2052-RUTREPPKT1 

Paket 1

Innehåll:

Beskrivning

Stenskotts reparationssats (medium)  
K4200e, 17 delar.

Pumpflaska för glasputsmedel. 

Sika Cleaner G+P konc,  
glasrengörare. 5 liter.

Art. nr.

2180–66200001  

 
2180–66200009 

2180–66200013

Innehållet och nödvändiga  
förbrukningsvaror kan beställas separat.

Läs mer om  
innehållet här.

Paket 1 - RUTREPPKT1:

Reparera bilglas

B ÄT T R E



Paket 2 - RUTREPPKT2:

Innehåll:

Beskrivning

Stenskotts reparationssats (stor)  
K4200c, 18 delar.

Pumpflaska för glasputsmedel. 

Sika Cleaner G+P konc,  
glasrengörare. 5 liter.

Art. nr.

2180–66200002 
 

2180–66200009  

 
2180–66200013

Reparera bilglas
Innehållet och nödvändiga  
förbrukningsvaror kan beställas separat.

Läs mer om  
innehållet här.

Ett startpaket där all utrustning ingår för 
verkstaden som vill kunna erbjuda en 
professionell reparation och arbetar med 
bilglas dagligen.

13 690:-
Ord. pris 15 100:-

Art. nr. 2052-RUTREPPKT2

Paket 2

B Ä S T
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Innehåll:

Beskrivning

Stenskotts reparationssats (medium)  
K4200e, 17 delar.

 
Utskärningssats vindruta (liten)  
201 008, 7 delar.

Pumpflaska för glasputsmedel.

Sika Cleaner G+P konc,  
glasrengörare. 5 liter.

Monteringsbord, T10169.

2x Vindrutelyftare.

Limspruta 2k, 600 ml. 6 tillbehör.

Leveranställ & returställ (fast).

Otech-polyurethan-hyvel. Extra blad.

ADAS CARS Kalibreringsrigg.

Art. nr.

2180–66200001  

 
2180–66200003 

 

2180–66200009 

2180–66200013
 

2180–66200006 

2180–66200008 

2180-66200011 

2180-66200020

2180-66200021

2051-900750101 

Innehållet och nödvändiga  
förbrukningsvaror kan beställas separat.

Komplettera Autocom ADAS systemet med önskade tavlor.

Läs mer om  
innehållet här.

Paket 3 -2052-RUTBYTPKT1

Byta bilglas,  
ADAS Autocom

Ett startpaket för verkstaden som vill  
kunna arbeta med reparationer och  
utbyten av vindrutor på ett proffesionellt 
sätt. Grundpaket som innehåller allt  
som krävs för att börja med bilglas.

97 190:-
Ord. pris 107 900:-

Art. nr. 2052-RUTBYTPKT1

Paket 3

B ÄT T R E



Paket 4 - RUTBYTPKT2:

Innehåll:

Beskrivning

Stenskotts reparationssats (stor)  
K4200c, 18 delar.

 
Utskärningssats vindruta (stor)  
K4500c-1, 9 delar. 

Torkararmsavdragare.

Leveransställ & returställ på hjul.

Pumpflaska för glasputsmedel.

Sika Cleaner G+P konc,  
glasrengörare. 5 liter.

Monteringsbord, T10169.

2x Vindrutelyftare.

Limspruta 2k, 600 ml. 6 tillbehör.

Otech-polyurethan-hyvel. Extra blad.

Dragkniv. Extra blad och tillbehör.

Bosch DAS 3000 kalibrering/ 
justerings system. 

Art. nr.

2180–66200002
 

2180–66200004

 
2180–66200005

2180–66200007

2180–66200009  

2180–66200013

 

2180–66200006 

2180–66200008 

2180-66200011 

2180-66200021

2180-66200025 

 
2083–0684300109

Byta bilglas, ADAS Bosch
Innehållet och nödvändiga  
förbrukningsvaror kan beställas separat.
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Läs mer om  
innehållet här.

Ett startpaket för verkstaden som vill 
satsa på bilglas och arbeta mer frekvent 
med rutbyten och reparationer och som 
vill den bästa tänkbara utrustningen.

204 090:-
Ord. pris 226 750:-

Art. nr. 2052-RUTBYTPKT2

Paket 4

B Ä S T



Kontakt:
order@jbmaskin.se
Tel: 031 - 788 300 0
jbmaskin.se


