
Axalta lanserer lakkindustriens første helautomatiserte
blandeprosess for farger via Daisy Wheel 3.0

Verksteder i EMEA vil nå kunne øke produktiviteten med betydelige tid- og
kostnadsbesparelser med den raskeste og mest effektive lakkprosessen
som er tilgjengelig

Basel, Sveits, 24 juni 2021 – Axalta (NYSE: AVTA) en ledende global leverandør av
flytende- og pulver-lakk, annonserte i dag at de lanserer ferdigfylte flasker til Fillon
Technologies’ nye Daisy Wheel 3.0 som nå tilbyr helautomatisert fargeblanding.
Kombinert med Axaltas nettbaserte Digital Colour Management, vil verksteder i
EMEA ha tilgang til den raskeste og mest produktive lakkprosessen som er
tilgjengelig.

Daisy Wheel, den første 100% helautomatiske blandemaskinen, er den mest
effektive blandemaskinen til verksteder i den globale lakkindustrien. Maskinen gir
høyere nøyaktighet i produksjon av “klar-til-bruk” farger, noe som reduserer
forbruk og unngår unødvendig svinn. Takket være dens ekstreme presisjon (+/-
0.05 g) er farge doseringen alltid nøyaktig og ren, noe som dermed begrenser
miljø-risikoen og faren for brukerens helse. Den neste generasjon av Daisy Wheel
vil gi Axaltas kunder ytterligere fordeler ved helautomatisert blanding takket være
ferdigfylte, klar-til-bruk flasker.

“Vårt helautomatiserte system gjør blandeprosessen svært enkel, lett og rask.
Dette gir våre kunder en enorm effektivitet og maksimerer samtidig forbruket i hver
flaske,” sa Troy Weaver, Senior Vice President Global Refinish i Axalta. “Vi velger å
utvikle samarbeidet med Daisy Wheel på grunn av dens uovertrufne fargepresisjon,
treff-evne og dens utbredte bruksområde i verkstedet.”

Axaltas nettbaserte Digital Colour Management tillater verkstedene å håndtere hele
prosessen for blanding av farger digital, og samtidig 100% trådløst – noe som
Axalta lanserte for industrien første gang i 2019. Nå er denne teknologien direkte
forbundet med Daisy Wheel 3.0, og vil gjøre hele prosessen enda enklere og
lettere. Med dette kan prosesstiden reduseres med mer enn 50% og eliminere
flaskehalser som fargesøk og tidkrevende blandeprosesser, som travle verksteder
ikke har råd til.

“Denne banebrytende oppfinnelsen vil spare verkstedene enormt med tid, forkorte
prosessen fra begynnelsen til slutt og minske svinn. Alt dette takket være Daisy
Wheel 3.0`s eksakte dosering og produktive bærekraftighet som gjør at lakkererne
kan jobbe raskere og mer presist,” sier Weaver.

Ved å forstå lakkerernes tydelige behov har Axalta redefinert hva som er mulig for
verksteder ved å tilby den enormt populære og høyst produktive Cromax Pro
Basecoat, Permahyd® Hi-TEC Basecoat 480 og Standoblue Basecoat i ferdigfylte
flasker for bruk i Daisy Wheel 3.0. Dette høyner dermed standarden til kundene av
Cromax®, Spies Hecker og Standox.

Axalta har vært en forløper innen lakkteknologi i mer enn 150 år. Markedet som
Axalta forsyner er blant de mest krevende i lakkindustrien. Det kreves høy
produktprestasjon med stadig høyere forventninger til produktivitet og

Full skjerm

http://localhost:4513/content/stdx_no/no_NO.html
http://localhost:4513/content/stdx_no/no_NO/about-us/news/axalta-unveils-the-refinish-industry-s-first-fully-automated-col/_jcr_content/parMainContent/layoutcontainer/parMainContentLayout/col4/parMainContent/mediagallery/extraImages/item0/image.axFitIn.mediaGallery_image_fullView.png/1634738162716/Daisy_Wheel_3_0_Standox.png


miljøvennlighet. Ved å justere sine teknologiske løsninger til å møte disse
forventningene, er Axalta en drivende kraft innen lakk innovasjon.

Interesserte verksteder kan kontakte sin lokale Axalta Refinish representant for
flere detaljer.

Om Standox

Standox, et av de globale varemerker innen billakk fra Axalta, er det beste valget
for fagfolk. Kunder kan stole på Standox for å oppnå de beste kvalitetsresultatene,
hver gang, nøyaktig og raskt. Som et merke produsert i Wuppertal, Tyskland,
sørger Standox for at kundene våre er klare for fremtidig digitalisering ved å
forbedre arbeidsflyten og arbeidsprosessene med digitale verktøy. Standox støtter
kundene videre, ikke bare med relevant markedsinnsikt, men også arbeidstilbud
takket være omfattende godkjenninger fra bilprodusenter så vel som flåte-,
leasings- og forsikringsselskaper, som gjenspeiler merkevarens posisjon som en
ledende partner i bilindustrien. Standox – omlakeringens kunst.
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