
Nowe narzędzie Axalta Energy Scanner od firmy Axalta

październik 2022 r. – Kryzys energetyczny, nazywany przez niektórych
najbardziej ekstremalnym, jaki kiedykolwiek miał miejsce w Europie, pogłębia się[1].
Firmy stoją w obliczu niezwykle wysokich i stale rosnących kosztów oraz pędzącej
inflacji. Ograniczenie wydatków stało się priorytetem, również dla serwisów
lakierniczych, które na co dzień zużywają bardzo dużo energii.

Jim Muse, Vice President, Axalta Refinish na Europę, Bliski Wschód i Afrykę:
„Warsztaty stoją w obliczu kryzysu. Muszą ograniczać wydatki za energię tam,
gdzie zużywa się jej najwięcej – w kabinie lakierniczej. Żeby jednak zredukować
koszty, trzeba najpierw poznać ich wartość, a następnie określić które procesy
mają wpływ na ich wysokość. Aby wspierać klientów Axalta opracowała narzędzie
o nazwie Axalta Energy Scanner”.

Axalta Energy Scanner oblicza, o ile warsztat może przyspieszyć czas realizacji
napraw oraz obniżyć koszty energii zastępując standardowy system produktami z
linii Fast Cure Low Energy. Narzędzie pozwala okreslić potencjalny wzrost
wydajności oraz zidentyfikować możliwości rozwoju firmy.

Ta rewolucyjna technologia bazuje na autorskich recepturach chemicznych firmy
Axalta, które wykorzystują temperaturę oraz wilgotność powietrza do
przyspieszenia procesu schnięcia. Sytem Fast Cure Low Energy pozwala osiągnąć
idealną równowagę pomiędzy szybkością pracy a niskim zużyciem energii przy
zachowaniu najwyższej jakości naprawy. W przypadku typowego 30-minutowego
cyklu suszenia w temperaturze 60°C w kabinie zasilanej gazem system ten obniża
koszt energii o ok. 75%.

Fast Cure Low Energy to jedyny system lakierniczy, który można suszyć w niskich
temperaturach lub na powietrzu, przy zachowaniu wydajności tradycyjnych
systemów. Technologia szybkiego utwardzania przy niskim zużyciu energii jest też
zgodna z założoną strategią zrównoważonego rozwoju 2030 firmy Axalta. Jeden z
celów mówi, że 80% nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań Axalty będzie
przynosić klientom korzyści w obszarze zrównoważonego rozwoju. Spadek zużycia
energii uzyskany dzięki tym produktom zmniejsza ślad węglowy serwisu nawet
o 55%. To sprawia, że technologia FCLE wyróżnia się na tle konkurencji.

„Warsztaty stojące w obliczu gwałtownego wzrostu kosztów energii na pewno
docenią potencjał narzędzia Axalta Energy Scanner. Nasza przełomowa technologia
pozwala warsztatom obniżać koszty energii i ślad węglowy. Tym samym stanowi
najbardziej zrównoważone rozwiązanie lakiernicze na rynku”.

Ta opatentowana technologia jest dostępna w produktach trzech marek
renowacyjnych premium firmy Axalta: Cromax, Spies Hecker oraz Standox. Więcej
informacji można znaleźć na
stronach www.cromax.pl/ultrasystem, www.spieshecker.pl/speed-
tec lub www.standox.pl/xtreme-system.

Aby dowiedzieć się jak efektywnie zarządzać energią w serwisie skontaktuj się
z lokalnym przedstawicielem handlowym.

http://localhost:4513/content/stdx_pl/pl_PL.html
http://www.cromax.pl/ultrasystem
http://www.spieshecker.pl/speed-tec
http://www.standox.pl/xtreme-system


Więcej informacji o firmie Axalta Refinish można znaleźć na
stronie: www.refinish.axalta.eu.

 

[1] https://foreignpolicy.com/2022/07/11/europe-energy-crisis-natural-gas-russia-
nord-stream-1/
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