
Axalta Refinish nye reparationspakke til elkøretøjer
hjælper værksteder med at udføre deres arbejde på sikker

vis

Den 23. marts 2022 – Axalta Refinish har som de første, netop introduceret en
ny reparationspakke til elkøretøjer (EV) på markedet for Europa, Mellemøsten og
Afrika (EMEA). Reparationspakken hjælper autolakerere og værksteder med
reparationer af elkøretøjer. Salget af elkøretøjer er stigende –  i 2021 var 1 ud af
10 nye biler batteridrevne[i] - så autolakerere og værksteder har brug for at være
forberedte på, at håndtere et stigende antal elkøretøjer på sikker og effektiv vis.

”Udbredelsen af elkøretøjer er i stigning, så autolakerere er nødt til at være klar til
at reparere dem på perfekt og sikker vis, på trods af de udfordringer og nye krav
som de repræsenterer. Værktøjerne og det know-how, som findes i vores
reparationspakke til elkøretøjer er den bedste måde, hvorpå værkstederne kan
tilpasse sig udviklingen”, udtaler Olaf Adamek, Axalta Refinish Brand Manager for
Europa, Mellemøsten og Afrika.

Reparationspakken indeholder i øjeblikket fire sæt med nødvendigt udstyr, som
ethvert værksted bør have for at sikre risikofrie reparationer af elkøretøjer.

Elsikkerhedssættet indeholder de grundlæggende værktøjer som man har brug for,
når man arbejder med hybridbiler og elkøretøjer. Afgrænsningssættet giver
autolakerere udstyret til at markere arbejdsområdet hvor et køretøj repareres, og
så indeholder førstehjælpskassen alt hvad der kan være behov for, for at kunne
give førstehjælp på sikker vis, hvis uheldet er ude imens der udføres en reparation
af et elkøretøj. Endelig indeholder vores komplette arbejdsvogn alt tilbehør og
værktøjer, til at kunne frakoble batteriet til en hybridbil eller et elkøretøj på sikker
vis.

Derudover indeholder pakken tre multimedieelementer, inklusiv to instruktive
videoer og plakater vedr. reparation af elkøretøjer. Den første video fremviser
Axaltas patenterede lavenergiteknologi til hurtig udbedring, som er specialdesignet
til lavtemperaturudbedring og som, når den benyttes som en del af det samlede
system, sætter professionelle værksteder i stand til at nedsætte procestiderne med
op til 50% samt at reducere elforbruget med op til 70% samtidig med at man
opnår den bedste reparationskvalitet.

”Værkstederne har arbejdet med vores lavenergiteknologi til hurtig udbedring,
stillet til rådighed af Axaltas førende lakmærker; Cromax®, Spies Hecker og
Standox, i flere år og har opnået fremragende resultater. Og eftersom denne
teknologi passer perfekt til reparationer af elkøretøjer, var det en let beslutning at
vi ville sammensætte en specifik pakke for at hjælpe vores værksteder med at
adressere den stigende tendens indenfor elkøretøjer på en let og
omkostningseffektiv måde. Vi har været i stand til at trække på Axaltas mere end
150 års erfaring, samt vores store fokus på innovation og bæredygtighed for at
kunne støtte op om vores værksteder i forbindelse med deres daglige
udfordringer”, tilføjer Olaf Adamek.
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I den anden video besøger en af vores eksperter fra Axalta Refinish et værksted i
Storbritannien som er godkendt til elkøretøjer, for at vise hvordan de på korrekt
vis styrer reparationsprocessen for elkøretøjer. I dette eksempel fra den virkelige
verden, kan autolakerere lære om nogle af de største udfordringer samt hvordan
man håndterer dem.

De sidste elementer af reparationspakken til elkøretøjer består af plakater fra
Cromax®, Spies Hecker og Standox, som kan downloades og som man nemt kan
hænge op på væggen, for at have en nem visuel guide til rådighed om hvilke
overvejelser man bør gøre sig inden man påbegynder arbejdet, mens man arbejder
i sprøjteboksen og når reparationen er færdig. De skitserer f.eks. hvad
autolakerere bør checke, når de laver deres første risikovurdering, hvad de bør
tænke over i forbindelse med forberedelserne og tørringen samt centrale punkter,
som de bør huske på igennem hele processen.

Se venligst www.refinish.axalta.eu/e-car-repair for yderligere oplysninger samt for
at downloade de forskellige elementer af reparationspakken for elkøretøjer.

 

[i] COP26: How easy is it to drive from London to Glasgow using an electric car? |
UK News | Sky News
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