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AUTOSALON ISŠA – OSLAVA 60 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY
V sobotu dne 9.9.2017 se v areálu brněnské
Integrované střední školy automobilní uskutečnila
největší výstava automobilů na jižní Moravě v rámci
Autosalonu pořádaného u příležitosti oslav 60 let
založení školy.
K vidění bylo více než 30 značek nových modelů
motocyklů, osobních a nákladních vozidel a také
zemědělské a stavební techniky.
Akci doprovázel bohatý program pro celou rodinu
– návštěvníci se mohli projet v některém z vystavovaných
vozů, mohli si vyzkoušet virtuální realitu, prohlédnout si
protiatomový kryt, zasoutěžit si o některou ze zajímavých
cen a mnoho dalšího.
Společnost Autofit se akce účastnila jako jeden
z partnerů školy. Náš zájem je podporovat odborné
automobilové školy, aby žáci našli po absolvování dobré
uplatnění v praxi. Umožňujeme jim návštěvy špičkových
lakovacích provozů, praxi v průběhu studia a také
pomáháme absolventům najít práci u renomovaných
zaměstnavatelů.

LIMITOVANÁ EDICE SATAjet 5000 B
Patříte-li mezi sběratele designových kousků,
pak by Vám neměla chybět ve Vaší sbírce tato naprosto
unikátní limitovaná edice stříkací pistole společnosti
SATA s označením SATAjet 5000 B Sailor.
Design vznikl v rámci soutěže o nejlepší design v
roce 2016 rukou účastnice Connie Manjavinos z
Koloráda (USA). Ve spolupráci s grafickým designérem
Brysonem Kinslowem následně společně vytvořili
obrázkovou stříkací pistoli "Sailor Lady", kterou nyní
můžete zakoupit i u nás.
Pistole SATAjet 5000 B Sailor se hodí nejen do
vitríny, ale je plně funkční, takže ji můžete využívat i pro
svou každodenní práci v lakovací kabině díky speciálně
zušlechtěnému povrchu.
Pistole jsou k dispozici v provedení Standard a
DIGITAL ve verzích HVLP i RP s tryskami 1,2 nebo 1,3.
Pro vice informací nás neváhejte kontaktovat!

Barvy nás baví!

ROZHOVOR S UŽIVATELEM DAISY WHEEL
„DENNĚ HODINŮ A PŮL…“ = takovou časovou
úsporu přinesla podle slov majitele lakovny Davida
Rašovského ze společnosti ELKO Trade z BrnaSlatiny jeho investice do míchacího zařízení Daisy
Wheel. Přečtěte si tento rozhovor, ve kterém popisuje
své dosavadní zkušenosti s používáním zařízení:

A ještě jeden efekt tu je: Daisy Wheel také funguje jako
výborná reklama – naši zákazníci obdivují, s jakým
zařízením pracujeme. Zařízení nám dodává punc vyšší
profesionality v očích zákazníků.
Jak zařízení přijali vaši zaměstnanci?
Jak jsem popsal v předchozím bodě, zaměstnanci jsou
klidnější, mezi jednotlivými činnostmi mají více časového
prostoru, který mohou vyplnit jinými činnostmi: prací na
jiném autě, přípravou aut na lak, maskováním,
broušením apod. Také se mohou absolutně spolehnout
na přesnost namíchané barvy, tedy vědí, že pokud odstín
správně určí, nebudou muset domíchávat nebo míchat
znovu při překápnutí. Určitě i oni mají dobrý pocit z toho,
že neplýtvají materiálem.
Já za sebe také nemohu opomenout určitý lepší pocit
z toho, že pracujeme na profesionální úrovni, jednodušeji
a daleko čistěji.
Dokážete vyčíslit ekonomický přínos zařízení?

Pan Rašovský s
lakýrníky
Josefem Říhou
(vlevo) a Karlem
Petráskem.

Jak dlouho zařízení Daisy Wheel provozujete?
Míchací robot pro míchání autolaků Daisy Wheel
provozujeme už od poloviny prosince minulého roku,
přesně od 15. 12. 2016. Podle vyjádření dodavatele
tohoto zařízení, společnosti Auto Fit, jsme byli prvním
zákazníkem v České republice, a snad i v celé východní
Evropě, který začal automat používat. Na tuto
skutečnost jsem opravdu hrdý.
Splnilo zařízení očekávání, která jste do něj
vkládali? Pokud ano, umožnila vám úspora
zefektivnit procesy ve vaší lakovně?
Jsme opravdu spokojeni. Zařízení naše očekávání spíše
ještě předčilo. Díky automatu na míchání odstínů Daisy
Wheel máme denně cca o hodinu a půl více času na
ostatní práci. To jsme celkem očekávali a byl to také
důvod našeho rozhodnutí pro zakoupení přístroje Daisy
Wheel. Příjemným bonusem pak je zlepšení přesnosti
odstínů oproti ručnímu míchání na váze po kapkách. To
jsme nečekali a byli jsme příjemně překvapeni. Přesnost
je zachována i při velmi malém množství požadované
barvy. Za celých 25 let, co jsem v oboru a vlastním
provoz pro opravy karoserií, jsem neměl nikdy lépe a
přesněji připravené a namíchané odstíny. Automat
Daisy Wheel nám tak nejen šetří čas a dává prostor pro
jiné činnosti, ale šetří také materiál, což pro nás
znamená úsporu peněz. Zkráceně řečeno: uděláme
více zakázek s menším množstvím spotřebovaného
materiálu. Už teď je jasné, že automatické zařízení na
míchání barev Daisy Wheel je pro nás velkým přínosem
a bez něj si už naši práci nedovedeme ani představit.

Ekonomiku nebudu vyčíslovat, ale popsal jsem ji
v předchozích bodech. Myslím, že za všechno hovoří
např. fakt, že od doby používání Daisy Wheel jsme
nemuseli přelakovávat ani jedno auto kvůli špatnému
odstínu a nalakujeme cca o jednu zakázku denně více.
Setkali jste se s technickými problémy na samotném
zařízení?
Se zásadními technickými problémy jsme se doposud
nesetkali. Veškeré problémy, které jsme zejména
zpočátku řešili, spočívaly v komunikaci mezi lakýrníkem
a PC, vždy se ale rychle vyřešily. Dodavatel – společnost
Auto Fit – nás také dobře zaškolil a v případě potřeby
kdykoliv poskytne radu či zajistí rychlou pomoc. Záruka
na toto zařízení je dva roky, v ceně zařízení je také první
servis po 12 měsících provozu. Řádná servisní prohlídka
robotu Daisy Wheel nás tedy čeká až v prosinci 2018.
Rozhovor vyšel v 9.vydání časopisu AutoEXPERT

Zařízení Daisy Wheel
v prostorách
společnosti Elko Trade
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NOVÉ AKČNÍ NABÍDKY!
BRUSNÁ ROLE SIAFLEX 1948
Brusná role Siaflex 1948 na molitanovém podkladu slouží k ručnímu
broušení špatně dostupných míst. Výhodou materiálu je jeho pružnost a ohebnost
– při použití se neláme, tudíž nabízí maximální flexibilitu.
Pouze do 31.10.2017 máte možnost zakoupit si tuto roli a vyzkoušet tak její
kvality za zvýhodněné zaváděcí ceny!
Rozměr: 115mm x 25m
Návin: 200ks perforovaných útržků
Dostupné zrnitosti: P150-P1000

SLEVA
28%

Objednací kód

Název zboží

Balení Ceníková cena

S2189.9476.0150

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P150

1 role

1 193 Kč

860 Kč

S2189.9476.0180

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P180

1 role

1 193 Kč

860 Kč

S2189.9476.0220

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P220

1 role

1 193 Kč

860 Kč

S2189.9476.0240

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P240

1 role

1 193 Kč

860 Kč

S2189.9476.0280

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P280

1 role

1 193 Kč

860 Kč

S2189.9476.0320

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P320

1 role

1 193 Kč

860 Kč

S2189.9476.0400

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P400

1 role

1 193 Kč

860 Kč

S2189.9476.0500

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P500

1 role

1 193 Kč

860 Kč

S2189.9476.0600

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P600

1 role

1 193 Kč

860 Kč

S2189.9476.0800

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P800

1 role

1 293 Kč

940 Kč

S2189.9476.1000

SIA pás brusný molitan 115mmx25m 1948 P1000

1 role

1 293 Kč

940 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%
Na zboží nelze uplatnit žádné další slevy
Akce platí od 20.9.2017 do 31.10.2017

MASKOVACÍ FOLIE HDPE + 5ks NOŽŮ ZDARMA
Transparentní maskovací folie HDPE firmy Horn&Bauer
nabízí výborný poměr ceny x kvality. Slouží k maskování vozů
před lakováním, snadno se aplikuje a chrání před nežádoucím
znečištěním okolí lakované oblasti.
Balení: 1ks role
Rozměr: 4x300m
Ceníková cena: 1.480,- Kč bez DPH

SPECIÁLNÍ AKCE:
KE KAŽDÉ ZAKOUPENÉ FOLII

HDPE ZÍSKÁTE 5KS

NOŽŮ PRO

SNADNÉ ŘEZÁNÍ ZDARMA!!!
(pouze do 31.10.2017)

Akční cena

TERMÍNY ŠKOLENÍ 4Q 2017
Léto je za námi a je čas opět “usednout do školních lavic”. Vyberte si některé z našich nabízených školení na
4Q 2017 a zašlete nám svou přihlášku na e-mail info@autofit.cz nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.
Školení budou probíhat v našem moderním školicím středisku v Brně.
Termín

Doba trvání

Název školení

Stručný popis

10.10.2017

1 den, 9-16h

Příprava povrchu, základování

Postupy tmelení, broušení a maskování, příprava
podkladů

24.10.-25.10.2017

2 dny, 9-16h

Koloristika

Základní principy, eliminace vnějších vlivů, barvocit

07.11.2017

1 den, 9-16h

Smart opravy, novinky

Stanovení vhodnosti, příprava povrchu, proces opravy

21.11.-22.11.2017

2 dny, 9-16h

Speciální aplikace

Postup oprav třívrstvých perletí, používání SG, sušení
pomocí IČ zařízení

05.12.-06.12.2017

2 dny, 9-16h

Vrchní krycí laky - Aquabase Plus

Vhodné aplikace, úspory času, opravy

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA
Správná odpověď na soutěžní otázku „Na kterých z uveřejněných fotografií se nacházeli zaměstnanci firmy Autofit“
zněla: 2, 3, 5, 7.
Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce, kterým se stal pan Michal Pecha. Výherci tímto
gratulujeme. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a určitě čtěte náš časopis i nadále, v některém z příštích
čísel Vám přineseme další soutěž o zajímavou cenu.

Chcete mít čas na křížovku? Pořiďte si Daisy Wheel 😊
Chce

Auto Fit, spol. s r.o.
BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, fax: +420 548 213 990, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz
PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel/fax: +420 272 704 492, mobil: +420 602 628 010, praha@autofit.cz

www.autofit.cz, f: facebook.com/www.autofit.cz

