
Axalta afslører lakeringsmarkedets første fuldautomatiske
farveblandingsproces ved hjælp af Daisy Wheel 3.0

Værksteder i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) kommer til at kunne
øge deres produktivitet betydeligt tidsmæssigt, samt opnå
omkostningsbesparelser ved hjælp af den hurtigste og mest effektive nye
lakeringsproces

Basel, SCHWEIZ, Den 24. juni 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), en førende global
leverandør af sprøjte- og pulverlakker, annoncerede tidligere i dag, at de vil gøre
færdig-fyldte flasker med basefarver, fra deres førende lakmærker tilgængelige til
brug sammen med Fillon Technologies nye Daisy Wheel 3.0, hvilket vil muliggøre
fuldautomatisk farveblanding for første gang. Dette sammenholdt med Axaltas
Cloud-baserede digitale farvestyring, vil betyde at værksteder i hele EMEA-området
vil få adgang til den hurtigste og mest produktive lakeringsproces, som er
tilgængelig.

Daisy Wheel, den første 100% fuldautomatiske blandingsmaskine, er den mest
effektive blandingsproces på lakeringsmarkedet blandt værksteder over hele
verden. Maskinen tilbyder højere nøjagtighed i forbindelse med produktionen af
farver, som er klar til brug, og reducerer forbruget så spild undgås. Takket være
maskinens ekstremt høje doseringsnøjagtighed (+/- 0,05g) er farveforberedelsen
nøjagtig og ren, hvilket formindsker risiciene for miljøet og brugerens helbred. Ved
at benytte den næste generation af Daisy Wheel, får Axaltas kunder en ekstra
fordel ved fuldautomatisk blanding takket være allerede færdig-fyldte flasker, som
er klar til brug.

”Vores fuldautomatiske blanding gør hele processen ligetil, let og hurtig, hvilket gør
det muligt for vores kunder at opnå enorm effektivitet og maksimere
produktionscyklus”, udtalte Troy Weaver, Axaltas Senior Vice President Global
Refinish. ”Vi vælger, at innovere sammen med Daisy Wheel på grund af maskinens
uovertrufne farvenøjagtighed, farveblandingsevner og dens vidtrækkende
udbredelse og benyttelse på værksteder overalt”.

Axaltas Cloud-baserede digitale farvestyring, sætter værkstederne i stand til at
håndtere hele farvehentningsprocessen - ikke bare fuldstændig digitalt, men også
100% trådløst – hvilket Axalta, som de første, gjorde muligt for branchen i 2019.
Nu er denne teknologi forbundet direkte til Daisy Wheel 3.0, hvilket gør hele
processen endnu mere ligetil og let. Tilsammen reducerer de behandlingstiden med
mere end 50% ved at eliminere enhver tidskrævende farveblanding eller
farveblandingsflaskehalse, som store travle værksteder dårligt har råd til.

”Denne banebrydende innovation vil uden tvivl spare værkstederne betydelig tid,
være med til at opnå bedre key-to-key sluttider, begrænse spild takket være den
præcise dosering ved hjælp af Daisy Wheel 3.0, samt at forbedre produktiviteten
væsentligt eftersom autolakererne kan arbejde hurtigere og mere præcist”, udtalte
Troy Weaver. 

Ved at tage hånd om et udtalt behov hos autolakererne har Axalta omdefineret
hvad der er muligt for værkstederne, ved at levere de enormt populære og meget
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produktive Cromax Pro Basecoat, Permahyd® Hi-TEC Basecoat 480 og Standoblue
Basecoat i færdig-fyldte flasker til brug sammen med Daisy Wheel 3.0, og dermed
hæve overliggeren for Cromax®, Spies Hecker og Standox værkstederne.

Axalta har stået i spidsen for lakteknologi i mere end 150 år. De slutmarkeder som
Axalta servicerer, er blandt de mest krævende i lakindustrien. De kræver en høj
ydeevne af produkterne og har samtidig højere og højere forventninger til
produktivitet og miljømæssigt ansvarlige produkter. Ved at justere sin teknologiske
indsats, således at man imødekommer de høje forventninger, står Axalta for
positive ændringer indenfor innovation vedrørende lakker.

Fuldautomatisk blanding ved hjælp af Daisy Wheel 3.0, vil være tilgængelig fra
september 2021. Alle interesserede værksteder bedes venligst kontakte deres
lokale Axalta repræsentant for yderligere oplysninger.

Om Standox

Standox, et globalt lakmærke fra Axalta, er det bedste valg til professionelle
autolakerere. Kunderne kan altid stole på, at Standox leverer de bedste
kvalitetsresultater, præcist og hurtigt - hver gang. Mærket Standox, der fremstilles
i Wuppertal, Tyskland, sikrer, at kunderne er klar til fremtidens digitalisering, ved at
forbedre arbejdsgange og arbejdsprocesser med digitale værktøjer. Standox
støtter ikke bare kunderne med relevant markedsindsigt, men også med
arbejdsopgaver, takket være omfattende godkendelser fra bilfabrikanter samt
flåde-, leasing- og forsikringsselskaber, der afspejler mærkets position som en
førende partner i bilbranchen. Standox – omlakeringens kunst.
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