Ta kulörmixningen till nästa nivå.
Flera möjligheter med automatisk dosering
Teknik och automatisering är framtiden för en effektiv verkstad. Standox-kunder världen över ser redan nyttan av det helt digitala
kulörhanteringssystemet via Standow in iQ Cloud och de avancerade Standoblue Basecoat-produkterna. Men nu tar Standox
hela lackeringsprocessen till nästa nivå genom att erbjuda Standoblue Basecoat i förfyllda flaskor för användning i den helautomatiserade
Daisy W heel 3.0-doseringsmaskinen från Fillon Technologies.
Med alla fördelar och med effektiviteten systemet ger, möjliggör det att lackerare kan fokusera sin arbetskraft på mer lönsamma aspekter av
en reparation samtidigt som företagets genomströmning av fordon ökar

Fördelar för nästa nivå

Blanda snabbare
Daisy W heel 3.0 är helautomatisk och upp till 30 % snabbare än tidigare versioner. När du
har valt det bästa matchande receptet behöver du inte längre tänka på mixningen.
Flaskorna är snabba och enkla att byta ut och levereras fyllda med Standoblue Baslack. De
gör hanteringen av maskinen ännu bekvämare.

Blanda mer exakt
Doseringen är helt datoriserad så att du kan räkna med absolut noggrannhet och
reproducerbarhet vid blandning av recept. Daisyhjulet är anslutet till programvaran
Standow in iQ som tillhandahåller över 200 000 recept med en knapptryckning.

Blanda mer effektivt
Daisy W heel 3.0 tar det mesta av det tidskrävande arbetet med att blanda en kulör – vilket
gör att dina experter kan fokusera på mer lönsamma uppgifter. Exakt dosering gör att du
får mindre avfall och lägre kostnader.

#

Blanda mer bekvämt
Daisy W heel 3.0 passar enkelt in i alla verkstäder tack vare den kompakta storleken. Den
ger dig full kontroll inte bara över kulörblandning utan även lackförbrukning – så att du kan
hålla reda på kostnaderna. Använd Daisy W heel 3.0 särskilt för dosering av små volymer
som krävs för fläckreparationer. Varje ventil rengörs automatiskt efter användning, vilket
sparar tid på arbetet och ger en kulör av konstant hög kvalitet.

En närmare titt
Innov ativ kulörm ätning

Digital m atchning

Autom atisk blandning

Redo att applicera

Använd din Genius iQspektrofotometer för att mäta
fordonets kulör och effekt. Den
är tillräckligt liten för att fungera
med en hand, mycket intuitiv att
använda och levererar mycket
exakt mätresultat.

Programvaran Standox
Standowin iQ ger dig tillgång
till över 200 000 recept. Använd
datorn, surfplattan eller
smartmobilen för att välja det
bästa receptet för varje jobb
och skicka direkt till Daisy W heel
Control-skärmen.

Daisy W heel innehåller alla
tillgängliga Standoblue
Basecoat mixer. Våra förfyllda
flaskor säkerställer att lackerare
inte behöver spendera tid på
att välja mixer, fylla flaskorna
och sätta dem i
doseringsfacket. Allt
användaren behöver göra är att
placera en mixkopp i mitten av
enheten, stäng dörren och välja
'Start' på Daisy W heelkontrollskärmen för att starta
doseringen.

Doseringen är klar när den
gröna lampan tänds. Ta bara
bort den blandade kulören i
blandningskoppen och rör om
noggrant och tillämpa som
vanligt. Daisy W heel 3.0 är
förprogrammerad för rengöring
och doseringsventilen är
omedelbart redo för
nästa blandning

Nästa nivå specifikationer
OEM/Leverantör

Fillon Technologies

Storlek (H x L x D cm)

195 x 120 x 70 cm

ATEX/EJ ATEX/ULSCA/IECEX

Möjligt

Anslutning

Standow in iQ-moln

Internetanslutning

LAN

Förfylld flaskor

Standoblue-baserad blandning av toner

Flaskstorlekar

500 ml/1-litersflaskor

Homogenisering av färg

Automatisk inställning för mjuk blandning

Blandningskvantitet

2 liter

Detektering av engångskopp

Ja

Rengöring

Automatiskt

Ledande inom avancerad kulörblandning: Fillon Technologies
Daisy W heel 3.0 är konstruerat och tillverkat i Europa av Fillon Technologies – det ledande
namnet inom precisionsblandning av lack. Tillsammans erbjuder Fillon och Axalta oöverträffad
erfarenhet av automatiserad kulörblandning. I kombination med innovativ vattenburen
Standox Baslack och den senaste Daisy W heel maskinen placerar du din verkstad i frontlinjen
inom lackering.
Framtiden för lackering – här och nu
Standox är din partner när det gäller att bygga framtidens berkstad. Våra avancerade och
innovativa produktsystem för lackreparationer hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna
och att använda ny teknik till din bästa fördel. Genom att kombinera våra erbjudanden som
Xtreme-produktfamiljen eller det 100 % digitala Standow in iQ Cloud-kulörhanteringssystemet
kan du maximera den fördelen.

Är du redo att ta steget?
Kontakta oss för att ta reda på hur nya Daisy W heel-doseringssystemet kan ta din verkstad till nästa nivå.

