
Axalta lanserar branschens första helautomatiserade
kulörblandningsprocess via Daisy Wheel 3.0

Verkstäder i EMEA ska öka produktiviteten genom betydande tids- och
kostnadsbesparingar med den snabbaste och effektivaste
lackeringsprocessen som finns.

Basel, Schweiz, 24 juni 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), en ledande global leverantör
av våtlacker och pulverfärger, tillkännagav i dag att de kommer att lansera för-fyllda
flaskor med baslacker från sina ledande premiumlackmärken för Fillon Technologies
nya Daisy Wheel 3.0, och därmed för första gången möjliggöra helautomatiserad
blandning. Kombinerat med Axaltas molnbaserade digitala kulörhantering kommer
verkstäder i EMEA att ha tillgång till den snabbaste och effektivaste
lackeringsprocessen som finns.

Daisy Wheel, den första till 100 procent automatiserade blandningsmaskinen, är
den effektivaste blandningsprocessen bland verkstäder på den globala
lackeringsmarknaden. Maskinen ger bättre noggrannhet vid framställning av kulörer
som är klara att använda samt minskar förbrukningen och motverkar svinn. Tack
vare dess extremt höga doseringsnoggrannhet (+/- 0.05 g) blir kulörberedningen
exakt och ren, och begränsar därmed riskerna för miljön och användarens hälsa. I
och med nästa generations Daisy Wheel kommer Axaltas kunder att få en extra
fördel i form av helautomatiserad blandning tack vare för-fyllda flaskor som är klara
att användas.

”Vår helautomatiserade blandning gör hela processen enkel, okomplicerad och
snabb, vilket ger våra kunder betydande effektivitetsförbättringar och maximalt
utnyttjande av sprutboxen”, säger Troy Weaver, senior vice president för Global
Refinish på Axalta. ”Vi väljer att ta utvecklingen framåt med Daisy Wheel på grund
av dess oöverträffade kulörnoggrannhet, kulörmatchningsförmåga och omfattande
användning av verkstäder överallt.”

Axaltas molnbaserade digitala kulörhantering gör att verkstäder kan hantera hela
kulörhämtningsprocessen inte bara fullständigt digitalt, utan även 100 procent
trådlöst – något som Axalta var först med att införa på marknaden 2019. Nu kan
denna teknik kopplas direkt till Daisy Wheel 3.0, vilket gör hela processen ännu
enklare och mindre och komplicerad. Tillsammans minskar de processtiden med mer
än 50 procent och eliminerar alla tidskrävande flaskhalsar vid kulörmatchning eller
kulörblandning – något som stora, fullbelagda verkstäder inte har råd med.

”Denna banbrytande innovation kommer att bespara verkstäderna mycket tid och
hjälpa dem att uppnå kortare tider från fordon in till fordon ut, begränsa avfallet
tack vare exakt dosering från Daisy Wheel 3.0 samt avsevärt förbättra
produktiviteten eftersom lackerarna kommer att arbeta snabbare och effektivare”,
säger Weaver. 

Genom att tillgodose ett tydligt behov hos lackerare har Axalta flyttat gränserna för
vad som är möjligt för verkstäder. Detta genom att tillhandahålla de oerhört
populära och ytterst produktiva Cromax Pro Basecoat, Permahyd® Hi-TEC
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Basecoat 480 och Standoblue Basecoat i för-fyllda flaskor som är klara att
användas i Daisy Wheel 3.0. De har därmed höjt ribban för Cromax®-, Spies
Hecker- och Standox-verkstäder.    

Axalta har i mer än 150 år legat i framkant när det gäller lackteknik.
Slutmarknaderna som Axalta betjänar tillhör de kräsnaste i hela lackeringsindustrin.
De kräver höga produktprestanda, med ökande förväntningar när det gäller
produktivitet och miljövänlighet. Genom att inrikta sina tekniska insatser på att
uppfylla dessa höga förväntningar åstadkommer Axalta förändringar inom
lackinnovation.

Intresserade verkstäder bör kontakta sin lokala Axalta Refinish-representant för
mer information.

Om Standox

Standox, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är det bästa valet för professionella
lackerare. Kunderna kan förlita sig på att Standox uppnår resultat av högsta
kvalitet, snabbt och precist, varje gång. Som varumärke med rötter i tyska
Wuppertal, säkerställer Standox att våra kunder är redo för framtidens
digitalisering genom att förbättra arbetsflödet och arbetsprocesserna med digitala
verktyg. Vidare hjälper Standox kunderna inte bara genom relevanta
marknadsinsikter, utan även genom att förse dem uppdrag tack vare omfattande
godkännanden från såväl biltillverkare som bilparks-, leasing- och försäkringsbolag.
Standox – lackeringens ädla konst. 
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