Tag farveblanding til det næste niveau
Opgrader til den nye innovative Daisy Wheel 3.0 doseringssystem
Teknologi og automatisering er fremtiden for effektivitet i lakeringsværkstedet. Standox kunder verden over nyder allerede godt af det fuldt
digitale farvestyringssystem via Standow in iQ Cloud og de avancerede Standoblue Basecoat produkter. Men nu tager Standox hele
lakeringsprocessen til det næste niveau ved at tilbyde Standoblue Basecoat i forfyldte flasker til brug i den fuldautomatiske Daisy W heel 3.0
doseringsmaskine fra Fillon Technologies.
Med en lang række fordele øger brugen af disse teknologier i kombination effektiviteten på lakeringsværkstederne og giver dygtige fagfolk
mulighed for at fokusere deres arbejdskraft på mere rentable aspekter af en reparation, samtidig med at virksomhedens
køretøjsgennemstrømning øges og fremragende reparationsresultater opnås.

Fordele på næste niveau

Bland hurtigere
Daisy W heel 3.0 er fuldautomatisk og op til 30 % hurtigere end tidligere versioner. Når du
har valgt den bedst matchende farveformel, behøver du ikke længere at tænke på at blande
den. Flaskerne er hurtige og nemme at udskifte, og de leveres med Standoblue Basecoat
påfyldt på forhånd. De gør håndteringen af maskinen endnu mere behagelig.

Bland mere nøjagtigt
Doseringen er fuldt computerstyret, så du kan regne med absolut nøjagtighed og
reproducerbarhed i blandingen af farveformler. Daisy W heel er forbundet med Standow in iQsoftw aren, som med et tryk på en knap giver over 200.000 farveformler. Med hensyn til
konsistens og nøjagtighed er der ingen konkurrence.

Bland mere effektivt
Daisy W heel 3.0 fjerner det meste af det tidskrævende arbejde ved at blande en
reparationsfarve - hvilket giver dine eksperter mulighed for at fokusere på mere rentable
opgaver. Præcis dosering af blandetonerne reducerer yderligere spild og omkostninger.

#

Bland mere bekvemt
Daisy W heel 3.0 passer nemt ind i ethvert lakeringsværksted takket være sin kompakte
størrelse. Det giver dig fuld kontrol ikke kun over farveblandingen, men også over
lakforbruget - så du kan holde styr på omkostningerne. Brug Daisy W heel 3.0 især til
dosering af små mængder, der er nødvendige til spot-reparationer og udsprøjtning. Hver
ventil rengøres automatisk efter brug, hvilket sparer arbejdstid og sikrer en konstant høj
kvalitet af maling.

Et nærmere kig
Innov ativ farv em åling

Digital m atching

Autom atisk blanding

Klar til at sprøjte

Brug dit Genius iQspektrofotometer til at måle
køretøjets farve og effekt. Det
er lille nok til at kunne betjenes
med én hånd, meget intuitivt at
bruge og giver meget præcise
måleresultater.

Standox Standowin iQ
farvesoftw aren giver dig
adgang til over 200.000
farveformler. Brug din computer,
tablet eller smartphone til at
vælge den bedst matchende
farveformel til hvert job og send
den direkte til Daisy W heelkontrolskærmen.

Daisy W heel indeholder alle
tilgængelige Standoblue
Basecoat tonefarver. Vores
færdigfyldte flasker sikrer, at
lakeringsfolk ikke behøver at
bruge tid på at vælge
farvetoner, fylde flaskerne og
sætte dem i doseringsrummet.
Alt brugeren skal gøre er at
placere en blandekop i midten
af enheden, lukke døren og
vælge "Start" fra Daisy W heelkontrolskærmen for at starte
doseringsprocessen.

Doseringsprocessen er afsluttet
når det grønne lys tændes. Du
skal blot fjerne den blandede
maling i blandekoppen, røre
grundigt rundt og påføre den
som normalt. Daisy W heel 3.0
er forprogrammeret til at rense
hver doseringsventil der
anvendes, så den straks er klar
til den næste blanding.

Specifikationer på næste niveau
OEM / Leverandør

Fillon Technologies

Størrelse (H x L x D cm)

195 x 120 x 70 cm

ATEX / IKKE-ATEX / ULSCA / IECEX

Muligt

Forbindelse

Standow in iQ Cloud

Internet forbindelse

LAN

Færdig-fyldte / Klar til brug tonefarve flasker

Standoblue Basecoat mixing tints

Flaske størrelse

500 ml / 1 liters flasker

Homogenisering af maling

Automatisk Soft Mix indstilling

Blande størrelse

3,5 kg

Automatisk blandekopsgenkendelse

Ja

Rengøring

Automatisk

De førende inden for avanceret farveblanding: Fillon Technologies
Daisy W heel 3.0 er designet og fremstillet i Europa af Fillon Technologies - det førende navn
inden for præcisionsfarveblandingssystemer. Sammen har Fillon og Axalta en uovertruffen
erfaring inden for automatiseret farveblanding. Kombineret med innovative vandbaserede
Standox-basisfarver, bringer den nyeste Daisy W heel dit lakeringsværksted på forkant med
lakeringsteknologien.The future of refinishing – here and now
Fremtiden for efterbehandling - her og nu
Standox er din partner i opbygningen af fremtidens lakeringsværksted. Vores avancerede og
innovative produktsystemer til reparationslakering, hjælper dig med at være et skridt foran
dine konkurrenter og gør det muligt for dig at bruge teknologien til din fordel. Ved at
kombinere elementer af Standox tilbyder, såsom Xtreme produkter, eller det 100 % digitale
Standow in iQ Cloud-farvestyringssystem, kan du maksimere denne fordel.

Er du klar til at tage et skridt fremad?
Kontakt os for at finde ud af, hvordan dette nye Daisy W heel-doseringssystem kan bringe dit lakeringsværksted op på et nyt niveau.

