
Axaltas branschledande teknik löser problem med
kulörmatchning

Verkstäder behöver inte riskera dålig kulörmatchning

19 maj 2022 – Kulöranalys och kulörmatchning är två viktiga processteg för alla
verkstäder. På grund av kulörers subjektiva karaktär kan det lätt bli fel om
kulörmatchningen görs med blotta ögat. Och med tanke på att 8 procent av alla
män är färgblinda ökar risken för dålig kulörmatchning hos verkstäderna ytterligare.
[1] Rödgrön färgblindhet är den vanligaste formen, och den gör det svårt att skilja
mellan rött och grönt – knappast vad en kund vill ha vid en lackreparation.

Med Axaltas molnbaserade digitala kulörhantering behöver inte verkstäderna förlita
sig på det mänskliga ögat för att matcha kulörer. Den gör att verkstäder kan
hantera hela kulörmatchning- och blandningsprocessen fullständigt digitalt och 100
procent trådlöst – något som Axalta var först med att införa på marknaden 2019.

”Kulörkompetens är ett av Axaltas viktigaste kunskapsområden, vilket stärker våra
branschledande premiumlackmärken som erbjuder de snabbaste och mest
produktiva lackeringsprocesserna som finns på marknaden i dag. Lackerarna gör
kulöravläsningar från fordonet med hjälp av Axaltas digitala spektrofotometrar,
som trådlöst skickar resultaten till Axaltas ständigt uppdaterade webbaserade
globala kulördatabas. Den bästa matchningen kan väljas på en smartphone eller
surfplatta och skickas via wi-fi till en IP-våg för att blanda till kulörreceptet”, säger
Anders Helgesson som är Teknisk chef i Norden.

Axaltas digitala kulörhantering ger nu fullständigt automatiserad kulörblandning
från början till slut tack vare sömlös integration med Daisy Wheel 3.0.

Med förhandsfyllda, användningsklara flaskor med Cromax® Pro Basecoat,
Permahyd® Hi-TEC Basecoat 480 och Standoblue Basecoat kombinerat med Daisy
Wheel 3.0, den första 100 procent helautomatiska mixmaskinen, får lackerarna
bättre noggrannhet vid framställningen av användningsklara kulörer samtidigt som
de minskar åtgången och undviker svinn.

”Genom att kombinera Axaltas molnbaserade digitala kulörhantering med Fillon
Technologies nya Daisy Wheel 3.0 kan lackerarna nu för första gången
automatisera hela kulörblandningsprocessen”, säger han.

Den helautomatiska blandningsprocessen är enkel och extremt snabb, med en
tidsbesparing på mer än 50 procent, vilket ger en oerhörd effektivitetsförbättring
för kunderna, maximerar processtiden i lackboxen och minskar tiden som bilen är i
verkstaden.

Helgesson avslutar: ”Med sina 150 år på marknaden fortsätter Axalta att gå i
bräschen och tänjer på gränserna till förbättring för verkstäderna och de kräver
hög produktprestanda och oöverträffad produktivitet – och vi infriar kraven med
råge.”

Helautomatisk kulörmixning med Daisy Wheel 3.0 finns nu tillgängligt för verkstäder
i hela EMEA. Intresserade verkstäder bör kontakta sin lokala Axalta Refinish-
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representant för mer information.

För mer information, vänligen besök www.refinish.axalta.eu.

 

[1] https://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/
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