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„Við smíðum það sem ekki er
hægt að kaupa og ef okkur finnst
dýrt það sem fæst tilbúið þá bara
búum við það til,“ segir Björgvin
Elísson, framkvæmdastjóri Bón
og pústþjónustunnar á Egilsstöðum sem er eina verkstæðið á
svæðinu frá Djúpavogi til Þórshafnar sem smíðar pústkerfi. „Við
höfum vél sem beygir rörin og
eigum að geta bjargað pústkerfum undir hvaða bíl sem er,“ segir
Björgvin sem sinnir meðal annars
jeppakörlunum á breyttu bílunum.
„Þeir vilja náttúrulega hafa pústkerfin sver. Maður fær bara eitthvert pláss sem er skorið við nögl
og verður að koma kerfinu fyrir.
Það er einna stærsti parturinn í
smíðinni.“
Björgvin er búinn að reka verkstæði á Egilsstöðum frá 1997 og
kveðst núna á besta stað í bænum.
„Ég var búinn að kaupa húsið á
uppsprengdu verði fyrir kreppu.
Rétt við Fagradalsbraut,“ segir
hann glaðlega.
Björgvin er maður ekki einhamur því hann rekur líka dekkjaverkstæði og sölu, er með skiltagerð og sér um merkingar á bíla,
auk þess að setja sólarfilmur í bílrúður sem hann segir ævintýralega nákvæmnisvinnu. „Svo erum
við að þrífa bíla. Bónið í nafninu
segir kannski svolítið til um það.

„Við smíðum það sem ekki er hægt að
kaupa,” segir Björgvin í Bón-og púsþjónustunni.

Tökum líka að okkur léttari viðgerðir, næstum því hvað sem er,“
lýsir hann. „Það er svo lítið um að
púströr ryðgi í sundur hér fyrir
austan.
Það vantar Reykjavíkursaltið til
að ég hefði meira að gera,“ segir
Björgvin skellihlæjandi. „Púströr
geta orðið alveg ömurlega gömul
hérna.“

● ÞEGAR KEYPTUR ER NOTAÐUR BÍLL er vert að athuga vel
nokkur atriði. Félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur útbúið gátlista vegna
bílakaupa. Hér má sjá hluta hans.
- Er lakk skemmt eða sést ryð?
- Athugið með segli hvort gert hafi verið við með plastfylliefnum.
Segullinn dregst aðeins að járni.
- Móða innan á bílrúðum í þurrviðri getur verið vísbending um ryð.
- Athugið hvort yfirbygging hafi skekkst.
- Falla hurðir vel að?
- Lyftið gólfmottum til að kanna hugsanlega ryðmyndun. Athugið einnig
undir mottu í farangursgeymslu
og undir varadekkið.
- Skrúfið rúðurnar upp og niður,
athugið slit í lömum með því að
lyfta undir hurðir.
- Athugið kælivatn á vél – engin
olía má vera í vatninu. Olía í
kælivatni gæti bent til þess að
„head-pakkning“ sé léleg eða að
blokkin sprungin.
- Eru óhreinindi eða olía utan á
vélinni?
- Athugið hvort dropar séu undir
bifreiðinni. Kanna þarf hvort um
sé að ræða vélarolíu, bensín,
bremsuvökva, kælivatn eða
annað.
- Athugið rafgeymi, er útfelling við pólana?
- Mælið olíu á vélinni. Lítil eða óeðlilega þykk olía bendir til að vélin sé
mjög slitin.
- Athugið smurþjónustubók.
- Athugið hjólbarða. Raufar í mynstri skulu vera a.m.k. 1,6 mm á dýpt þar
sem þeir eru mest slitnir. Hjólbarðar eiga allir að vera af sömu gerð.
- Ræsið vélina. Hlustið eftir óeðlilegum hljóðum.
- Stígið fast á hemlafetil. Fótstig á ekki að fara alveg í botn, heldur á að
vera gott bil niður að gólfi.
- Athugið kílómetramæli. Berið álestur saman við almennt útlit og aldur
bifreiðarinnar. Reikna má með að meðalakstur sé frá 15.000-18.000 km
á ári.

Bjóðum góða þjónustu
á sanngjörnu verði
Fyrirtækið Kvikk þjónustan
sérhæfir sig í pústþjónustu
fyrir flestar gerðir bifreiða.
„Við sinnum viðgerðum og smíði
og flytjum að auki inn pústkerfi á
mjög góðu verði,“ segir Sigurður
Halldórsson, en hann og sonur
hans Arnar eiga Kvikk þjónustuna ehf., sem sinnir almennri
pústþjónustu fyrir flestar gerðir bíla, þó aðallega fólksbifreiðar
og jeppa.
Sigurður stofnaði Kvikk þjónustuna við Sóltún 3 í nóvember
1992 og lagði þá áherslu á bremsuviðgerðir. Pústþjónustan bættist við sex árum síðar og var þá
hugsuð sem aukabúgrein en er í
dag orðin meginstoð fyrirtækisins. „Það varð strax allt brjálað að
gera þannig að ég ákvað að breyta
um áherslu og hef síðan varla upplifað rólegan dag í starfi.“
Kvikk þjónustan rekur nú tvö
verkstæði, eitt að Bíldshöfða 18
í Reykjavík og annað að Drangahrauni 1 í Hafnarfirði. „Á hvorum
stað erum við með góðan lager af
pústkerfum, sem við hófum innflutning á fyrir átta árum til að
auka samkeppni á þeim markaði,
og pöntum við eftir þörfum,“ útskýrir hann og segir starfsmenn
taka vel á móti viðskiptavinum.
„Við leggjum metnað í þjónustu

Vel er tekið á móti viðskiptavinum Kvikk þjónustunnar.

og bjóðum til dæmis yfirleitt upp
á pústþjónustu samdægurs. Einnig bjóðum við þá þjónustu að viðskiptavinurinn geti bókað tíma
fyrir pústþjónustu sjálfur á netinu á heimasíðunni www.kvikk.is.“
Ýmislegt fleira stendur við-

MYND/GVA

skiptavinum Kvikk þjónustunnar
til boða. „Við sinnum líka bremsuviðgerðum, demparaskiptum og í
raun öllu því helsta sem tilheyrir skoðunarmálum,“ segir hann
og hvetur sem flesta að kynna sér
betur þjónustuna.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is s. 512 5462
og Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is s. 512 5429.
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Margt eykur orkunotkun
Hátt eldsneytisverð hefur vakið marga bifreiðaeigendur til
umhugsunar um hvernig minnka megi orkunotkun. Nokkur atriði er viðhald varða geta haft þónokkuð að segja.
Réttur loftþrýstingur í dekkjum skiptir miklu máli
en of lítill loftþrýstingur getur aukið eyðslu um 6%.
Þá skiptir miklu máli að vélin sé rétt stillt og loftsían
hrein til að halda eldsneytiskostnaði niðri.
Annað sem getur haft áhrif er óþarfa farangur en
aukin byrði veldur meiri áreynslu. Mætti þar huga að
því hvort ekki megi fjarlægja toppgrindur og aukafarangursgeymslur ofan á bílþakinu sem ekki eru í
notkun.
- jma

Allur gangur á endingartíma
Líftími einstakra hluta bifreiðarinnar er mislangur og því misjafnt
hvenær þarf að huga að því að endurnýja þá eða gera við. Rannsóknir hafa verið gerðar á endingu einstakra bílhluta og á
heimasíðu Umferðarstofu, umferdarstofa.is, má finna
töflu sem sýnir niðurstöður slíkra rannsókna.
Sem dæmi um þau meðaltöl sem þar birtast,
um endingartíma einstakra hluta, má nefna
þurrkublöð, sem rannsóknir sýna að endast að meðaltali í 20.000 kílómetra. Þá
endast hemlaborðar og hemlaklossar
að meðaltali í 40.000 kílómetra og
smurolíusía í bensínvél í um eitt
ár.
- jma
Þurrkublöð bifreiða endast samkvæmt rannsóknum að meðaltali um 40.000 kílómetra.

Sérsmíðum það sem
ekki fæst annars staðar

Bón
Alþrif

„Hjá okkur fást pústkerfi í allar tegundir bíla, líka þau sem ekki eru
til en við framleiðum hér á staðnum það sem ekki er fáanlegt annars staðar á landinu. Við eigum gríðarlega mikið úrval af efni sem
við getum smíðað úr,“ segir Einar
S. Ólafsson, annar
eigenda pústþjónustunnar Púst ehf.
að Smiðjuvegi 50 í
Kópavogi.
Einar stofnaði
fyrirtækið ásamt
Elvari Ö. Magnússyni bifreiðasmið
árið 2006 en hefur
„Ef við eigum það ekki til þá bara búum við það til,“ er
sjálfur starfað við
mottó Einars S. Ólafssonar og Elvars Ö. Magnússonar hjá smíði pústkerfa
Pústi ehf.
MYND/GVA
í yfir tuttugu ár.
Hann er því öllum hnútum kunnugur í faginu eins og hann orðar það
og hefur nóg að gera.
„Fólk nýtir sér talsvert sérsmíðiþjónustuna en einnig er mikið að
gera í tengslum við hvarfakúta í bíla. Við höfum orðið okkur úti um
gott úrval af hvarfa- eða mengunarkútum sem kosta minna en annars staðar, til dæmis hjá umboðunum. Við flytjum allar okkar vörur
sjálfir inn, sem er ástæðan fyrir því góða verði sem við getum boðið
upp á. Ef einhver segði mér að við værum með besta verðið í bænum,
þá yrði ég fyrstur til að trúa því,“ segir Einar hlæjandi. Allar upplýsingar er að finna á heimasíðu fyrirtækisins, www.pustkerfi.is

„Við leggjum ofuráherslu á vönduð og góð vinnubrögð,” segir Smári Óskar Hólmarsson, eigandi Betra pústs.

Djúphreinsun
t Bílaverkstæði
t Almennar viðgerðir
t Pústkerfi og sérsmíði
t Hjólbarðaverkstæði
t Góð dekk t Skiltagerð
t Bílamerkingar

Filmur t Bílgræjur
Framrúðuviðgerðir t Rafgeymar

MYND: VILHELM

Með „Betra púst“ í blóðinu
Betra Púst í Skógarhlíð 10 er ný
pústþjónusta þar sem áhersla er
lögð á fljóta og góða þjónustu auk
þess að þjónusta stærri farartæki
bæði hvað varðar púst, rúðuísetningar og sérsmíði.
„Við erum búin að vera hérna
í mánuð og viðtökurnar frábærar. Þessa þjónustu vantaði á þetta
svæði,“ segir Smári Óskar Hólmarsson, eigandi Betra pústs í Skógarhlíð 10 sem má segja að sé beint á
móti Hlíðarenda. Smári er þó enginn nýgræðingur í faginu því hann
byrjaði að vinna hjá föður sínum á
pústverkstæðinu Fjöðrinni fimmtán ára gamall. „Ég hef mikinn og
góðan bakgrunn. Það má eiginlega
segja að þetta sé í blóðinu,“ segir
Smári og hlær.
Í húsnæðinu í Skógarhlíð 10 er
hátt til lofts og vítt til veggja, auk
þess sem innkeyrsludyrnar eru
stærri en gengur og gerist á verk-

stæðum. „Ég get tekið heilu rúturnar hérna inn og gert við þær,“
segir Smári. „Hér sérsmíðum við
pústkerfi í öll ökutæki, meira að
segja vinnuvélar, fjórhjól og mótorhjól og einnig getum við beygt
vatnsrör fyrir pípulagningaverktaka. Ef það er pústkerfi í farartækinu þá getum við græjað
það. Auk þess bjóðum við upp á
að skipta um ljósaperur og rúðuþurrkur eða bæta á olíuna, ýmislegt smotterí sem fínt er að koma
í lag úr því bíllinn er kominn inn á
gólf hjá okkur. Þar að auki bjóðum
við upp á þjónustu sem pústverkstæði eru yfirleitt ekki með, en það
eru rúðuísetningar og viðgerðir á
framrúðum í allar gerðir bíla. Við
leggjum ofuráherslu á vönduð og
góð vinnubrögð og að kúnninn fari
héðan ánægður.“
Smári segir viðtökurnar hafa
verið frábærar. „Það hefur verið

ótrúlega mikið að gera hjá okkur
síðan við opnuðum og viðtökurnar farið fram úr björtustu vonum.“
segir hann. „Fólk kemur með bílinn
vegna pústsins og líkar vinnan svo
vel að það kemur aftur til okkar ef
eitthvað annað bilar. Enda er það
prinsippmál hjá mér að bíllinn
fari ekki héðan út fyrr en hann er
í toppstandi. Ég legg mikið upp úr
því að halda kúnnanum vel upplýstum og láta hann fylgjast með því
hvað er að og hvað viðgerðin muni
kosta. Við bjóðum líka upp á þá
þjónustu að fólk geti komið hingað
með bílana og við skoðað þá, komist
að því hvað er að og hvað það muni
kosta að gera við það. Sú þjónusta
kostar ekkert aukalega. Í framtíðinni er svo meiningin að koma upp
huggulegri kaffiaðstöðu þar sem
fólk getur sest og beðið á meðan
við dyttum að bílnum og haft það
huggulegt.“
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ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða,
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

Slípirokkur 500w

Hekkklippur

Laufsugur 2400W

Bílaþvottakústar

kr. 9.600,-

kr. 2.995,-

kr. 7.995,-

Akrýllitir 200ml

Úðabrúsi 5 lítra

Gólftjakkur 2,25T
Lyftihæð 53,5cm

Loftdæla 12V 30L

Hleðslutæki 12V 2-6A

kr. 985,-

kr. 2.695,- kr. 19.995

kr. 8.995,-

kr. 12.995,-

kr. 2.995,-

Höggborvél 500w

kr. 2.395,-

Akrýllitir 400ml

kr. 1.540,-

Vélastandar Þrjár gerðir

frá kr. 18.485,Gólftrönur Dorset

kr. 5.160,-

Akrýllitir 75ml

kr. 480,-

Háþrýsti- þvottatæki

Gólftrönur Country

Klaufhamrar

kr. 11.990,-

Frá kr. 560,- kr. 15.750,-

Airbrush-sett

Kr. 4.995,-

Olíulitasett 12x12ml,
18x12ml og 24x 12ml

Bílabónvél 110W 240mm

kr. 4.995,-

Frá kr. 1.245,-

kr. 22.995,-

Rafmangnstalíur 200 - 800 kg Verkfæratöskur

Frá kr. 22.995,- frá kr. 480,-

Myndlistarvörur
í miklu úrvali

Akrýkllitasett 12x12ml,
18x12ml og 24x12ml

Frá kr. 1.240,Loftpressa 236L
24L kútur 8Bör

Transari 160A

Akrýl-, Olíulitaog Vatnslitaspjöld

Dráttarspil 12V

kr. 43.695

Kr 26.995,- Frá kr. 335,-

Hleðsluborvélar,
fjölmargar gerðir

Frá kr. 3.995,Fyrir hestamanninn,
Steðjar
10 Kg

Legubretti

Kr. 11.995,-

Ljósahundur, hleðslu
60LED 12/230V

Kr. 4.995,-

Loftlykill 1/2" m/ 11 toppum

Kr. 11.995,-

Hleðsluskrúfjárn

Pökkunarlímband

kr. 2.370,-

kr. 299,-

Ennisljós

Hjólbörur

Kr. 995,-

kr. 5.985,-

Kr. 9.380,25 kg

Kr. 22.145,-

Strigar

Frá kr. 195,Vatnslitasett 12x12ml,
18x12ml og 24x 12ml

Frá kr. 1.240,-

Skissubækur

Frá kr. 685,-

DV EHF. / JÓN INGI

Þekjulitir
Skissublöð

Frá kr. 320,-

Frá kr. 730,-

Smergel + Bandslípivél

kr. 9.895,-

Keðjusög 2000W

kr. 16.995,-

Glansþvottalögur 1 lítri Hard Wax 500ml

kr. 815,-

kr. 1.550,-

Verkfæralagerinn

16 ára
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