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SLOVO JEDNATELKY
Vážení a milí zákazníci,
ráda bych Vám představila první vydání našeho nového čtvrtletníku, kterým Vás chceme
pravidelně informovat o zajímavostech, technických novinkách a významných událostech
v našem oboru. Spolu s jinými je to naše další nová aktivita, kterou se snažíme dále zlepšovat
naše služby a zajišťovat Vám špičkový servis. Tento časopis, stejně jako další informace, můžete kdykoliv získat také na
našich internetových stránkách a také je od nás můžete dostávat elektronickou poštou.
Chceme být Vaším spolehlivým partnerem v podnikání a záleží nám na Vašem úspěchu!
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Přeji Vám všem příjemné dny a budu Vám vděčná za jakékoliv Vaše připomínky, a to nejen k našemu novému
čtvrtletníku!
Marie Ryšavá

TECHNOLOGIE

INSTALACE ROBOTICKÉHO IR SYSTÉMU REVO MK2
TSA VE SPOLEČNOSTI RENOCAR
Na začátku měsíce března byl slavnostně předán společnosti
RENOCAR do užívání nejmodernější robotický IČ sušící systém REVO
Mk2 TSA. Jednalo se o historicky první instalaci 2. generace tohoto
jedinečného systému na území České republiky a jednu z prvních
instalací na světě.
Toto zařízení, vyráběné italskou společností Bellini Srl., je
nástupcem celosvětově rozšířeného systému REVO 180. Evoluční verze
Mk2 TSA doznala řady vylepšení, z nichž můžeme namátkou zmínit
například kompletně nové softwarové vybavení, jednodušší, bezpečnější
a robustnější konstrukce kazet pro uložení IČ lamp, moderní ovládání již
pouze pomocí sofistikovaných dotykových displejů, rozšíření střešních
panelů umožňující pokrytí větší plochy střechy, zadání počtu sušených
demontovaných dílů, nové limitní koncové spínače, nové senzory
vzdálenosti umožňující nastavení vzdálenosti dle potřeb uživatelů a
mnoho dalších. REVO je rovněž schopné se nyní pohybovat až 3x rychleji
při svém přesunu mimo sušících operace.
Naprosto stěžejním přínosem všech těchto vylepšení je další
urychlení celého procesu práce s tímto systémem.
To vše samozřejmě přináší zákazníkovi další nemalé úspory
času, ale především nákladů. Těšíme se, že se s vámi budeme
v některém z příštích čísel tohoto magazínu podělit o nové praktické
zkušenosti z provozu a používání tohoto nejmodernějšího systému.

Informační čtvrtletník společnosti AutoFit, spol. s r.o.

SPEKTRUM
AUTOLAKÝRNÍK JUNIOR 2013

Ve dnech 12.-14. dubna 2013 proběhla tradiční každoroční soutěž
Autoopravář

Junior

2013

žáků

3.

ročníků

odborných

škol

v kategoriích

Automechanik, Autolakýrník, Karosář a Autotronik. Soutěž byla opět skvěle
připravena a probíhala v prostorách SOU strojírenského Škoda, v areálu závodu
Škoda v Mladé Boleslavi. Slavnostní vyhlašování výsledků proběhlo v novém
středisku Service Training Center Škoda Auto v Kosmonosích.
V kategorii Autolakýrník Junior proběhlo v jednom týdnu národní finále ČR a
mezinárodní finále ČR+SR. Obě soutěže měly 3 části - testové otázky, poznávací
úkoly a praktickou část. Pro zajištění objektivity se na hodnocení praktické části
podílelo 6 techniků od jednotlivých dodavatelů. V národním finále se utkalo 9 žáků
zúčastněných škol a z nich nejlepší tři postoupili do mezinárodního finále, kde se
utkali se třemi vítěznými žáky ze Slovenska. Úkoly byly tentokrát o poznání
náročnější. Ovšem úroveň soutěžících byla velmi vyrovnaná a výsledky byly proto
velice těsné. Po férovém boji obhájili vítězové českého národního kola svoje kvality a
ve stejném pořadí zvítězili také v mezinárodním finále. Vítězům ještě jednou
gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v jejich lakýrnické kariéře.
1. místo Erik Kopecký, SOU strojírenské Škoda, Ml. Boleslav
2. místo Jiří Paraska, ISŠA Brno
3. místo Jan Kašpar, ISŠ Vysoké nad Jizerou
Firma AutoFit se významnou měrou podílela na zajištění celé soutěže svou
technickou podporou a pomocí při organizaci. Ve spolupráci s firmami Sata, 3M,
Festool a výrobcem barev Nexa Autocolor, koncernem PPG, věnovala velmi
hodnotné ceny pro zúčastněné školy i pro soutěžící.
Je pro nás velmi důležité podporovat obor Autolakýrník, aby příští
generace lakýrníků měly pevný základ pro svoji práci vyplývající z kvalitního
vzdělání a dobré odborné přípravy.

NOVINKY
SPEKTROFOTOMETR, KTERÝ VYTVOŘÍ RECEPTURU
Letos v dubnu byl představen unikátní spektrofotometr X-rite SP61, který doplňuje
nabídku koloristických nástrojů průmyslového systému SELEMIX. Spektrofotometr SP61 je během
několika sekund schopen proměřit barevný odstín dle zákaznického vzorku a následně pomocí
sofistikovaného softwaru vygenerovat správnou a přesnou recepturu. Receptury lze samozřejmě
vytvořit v jakémkoliv dostupném pojivu ze systému Selemix. Rovněž je možné recepturu upravit
výběrem nebo naopak odebráním určité tónovací komponenty a lze ji kalkulovat v objemových
nebo v hmotnostních jednotkách. Výslednou recepturu uživatel uloží vytvořeného zakázkového listu nebo do osobních receptur. Receptura pak
zůstává dostupná pro opakované následné použití.
Tento moderní a inteligentní přístroj je jediným svého druhu a brzy přinese nové koloristické možnosti uživatelům systému Selemix z řad
našich zákazníků.
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TECHNICKÉ INFORMACE
NOVÉ BALENÍ KOMPONENT SYSTÉMU AQUABASE®
PLUS
Od loňského roku probíhá u všech omezeně používaných komponent

NOVINKY
ČIRÝ LAK PRO UNIKÁTNÍ VZHLED PRŮZRAČNÉ
VODY
Na konci loňského roku uvedla značka NEXA AUTOCOLOR na
trh nový vysokosušinový 2K akrylátový čirý lak P190-7020 2K™ HS
PLUS PREMIUM, který rozšířil nabídku stávajících laků. Tento
inovativní produkt je optimalizovaný pro použití na vodou ředitelné
báze AQUABASE® a AQUABASE® Plus. Nabízí lakovnám dosažení
povrchové úpravy nejvyšší kvality a to ve spojení s velmi rychlými
procesními časy, čímž zajistí lakovnám zvýšení jejich ziskovosti. Jako
představitel nejnovější technologie disponuje řadou vynikajících

EXCELENTNÍ FINÁLNÍ VZHLED s hladkým a vysoce lesklým

sušení v boxu pouhých 15 minut.

•

UNIKÁTNÍ

VZHLED

PRŮZRAČNÉ

VODY,

který

významně

Rovněž u všech tónovacích komponent ChromaFlair®, Xirallic® a
ColorStream®, označených jako „omezeně používané“, je nynější 500 ml
balení postupně nahrazováno lahvičkami o objemu 250 ml. Tyto
stlačitelné plastové lahvičky mají již z výroby integrované dávkovací
víčko.

jejich obrátkovosti, dále pak snížení pořizovací ceny a rovněž uvolnění

Současná velikost balení

Nová velikost balení

P990-8902/E1

P990-8902/E0.5

P990-8904/E1

P990-8904/E0.5

P991-8905/E1

P991-8905/E0.5

zdokonaluje proces opravy do rozstřiku a umožňuje dosažení

P991-8975/E1

P991-8975/E0.5

vynikající shody opravy s originálním povrchem.

P991-8982/E1

P991-8982/E0.5

VELMI SNADNÁ APLIKACE zprostředkovaná dobrým a efektivním

P992-8901/E1

P992-8901/E0.5

přenosem materiálu z pistole, jenž poskytuje hladký a rovný finální

P992-8983/E1

P992-8983/E0.5

P995-PP06/E1

P995-PP06/E0.5

P995-PP09/E1

P995-PP09/E0.5

povrch.
•

v roce 2011.

KRÁTKÉ PROCESNÍ ČASY zvyšující produktivitu lakovny při všech
typech oprav. Například při použití expresního ředidla je čas

•

velikostí balení dodávaných komponent Aquabase Plus, který byl započat

prostoru v skladovacím kabinetu.

povrchem, ideální pro opravy nejvyšší kvality.
•

novými baleními o objemu 500 ml. Jedná se o finální krok procesu změny

Důvodem těchto změn je především snížení skladových zásob a zvýšení

vlastností a předností, z nichž nejdůležitější jsou:
•

systému Aquabase Plus náhrada v současnosti dostupných 1l balení

VYNIKAJÍCÍ TVRDOST umožňující velmi snadné a rychlé odstranění

P995-PP60/E1

P995-PP60/E0.5

povrchových vad a zvyšující tak efektivitu lakovny. Vynikající

P995-PP63/E1

P995-PP63/E0.5

aplikační vlastnosti a optimalizovaný procesní čas dodají

P995-PP64/E1

P995-PP64/E0.5

lakýrníkům potřebnou jistotu a produktivitu v jejich práci.

P995-PP65/E1

P995-PP65/E0.5

P997-FX20/E0.5

P997-FX20/E0.25

P997-FX21/E0.5

P997-FX21/E0.25

P997-FX22/E0.5

P997-FX22/E0.25

P997-FX23/E0.5

P997-FX23/E0.25

P997-FX24/E0.5

P997-FX24/E0.25

P997-FX25/E0.5

P997-FX25/E0.25

P997-FX26/E0.5

P997-FX26/E0.25

P999-XR17/E0.5

P999-XR17/E0.25

P999-XR18/E0.5

P999-XR18/E0.25

P999-CS31/E0.5

P999-CS31/E0.25

P999-CS32/E0.5

P999-CS32/E0.25

P999-CS33/E0.5

P999-CS33/E0.25

P999-CS34/E0.5

P999-CS34/E0.25
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ZÁKAZNICKÁ PODPORA
NOVÝ SERVICE ALL-INCLUSIVE

Náhradní díly a servis 3 roky zdarma
Pojištění proti krádeži
Možnost vrácení zboží do 15 dnů
Dostupnost náhradních dílů 10 let
Značka Festool rozšířila od 2.4.2013 své služby pro podporu prodeje a zákazníků. Nový program pod názvem SERVICE all-inclusive nabízí čtyři zásadní
novinky.
•

Ochran před náklady na opravy – včetně dílů podléhajících rychlému opotřebení.

Nová záruka na ochranu nákladů v délce 36 měsíců zahrnuje nyní také všechny díly podléhající rychlému opotřebení, tzn., že už nebudete dostávat
žádné protivné návrhy rozpočtů a faktury. Naše přepravní služba samozřejmě vyzvedne stroj přímo u vás – a zase vám ho přiveze. Rozumí se zdarma.
•

Ochrana proti krádeži – i na stavbě

Jednodušší než jakékoli pojištění: v případě krádeže do 36 měsíců po zakoupení obdržíte za spoluúčast ve výši 2 500 Kč úplně nový náhradní stroj.
A to i v případě, že stroj byl ukraden z auta nebo ze stavby.
•

Koupě bez rizika

Spokojenost nebo peníze zpět: vyzkoušejte si naše stroje do 15 dní od zakoupení. Nebudete-li s nářadím spokojeni, přineste je jednoduše
obchodníkovi zpět a dostanete zpátky kupní cenu.
•

Nový náhradní díl nebo bezplatný náhradní stroj

Ať už váš stroj bude potřebovat jakýkoli náhradní díl, udržujeme je na skladě nejméně 10 let. A když ne – dostanete zdarma nový stroj jako náhradu.

Chcete-li využít bezplatný SERVICE all-inclusive, jednoduše zaregistrujte každý stroj on-line do 30 dní po zakoupení na adrese:
www.festool.cz/service . Rád vám poradí také náš prodejce.

ŠKOLENÍ
NABÍDKA ŠKOLENÍ V ČERVNU 2013
Datum
Místo
Název
Popis
út 11.6.
Brno
VP (CF)
Vady povrchu – typy poškození a vad nátěrového systému, příčiny a prevence vzniku vad, metody a
postupy jejich ošetření a odstranění.
út 18.6. – st 19.6.

Brno

VKL-AQP
(CF)

Vrchní krycí laky - Aquabase Plus – nejlepší způsoby aplikace s ohledem na typ opravy, minimalizace
spotřeby bází se systémem Spectral Grey, úspory času efektivním urychlením sušení, opravy báze,
technika rozstřiku.

út 25.6.

Brno

PPZ (CF)

Příprava povrchu a základování - správné postupy tmelení, broušení a maskování, rychlá a jednoduchá
příprava plastů, efektivní využití různých podkladových materiálů a jejich příprava, logické uspořádání
kroků přípravy na více zakázkách současně, příprava povrchu před aplikací různých základů, zvýšení
zisku na zakázce využitím vhodného základu, zrychlení procesu využitím plničů mokrý do mokrého,
správná volba základu podle typu povrchu a charakteru opravy.

(CF) - školicí kurz povinný pro členy sítě Certified First

Auto Fit, spol. s r.o.
Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, e-mail: info@autofit.cz
Pobočka Praha: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel./fax: 272 704 493, mobil: +420 608 602 078, e-mail: praha@autofit.cz
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