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AUTOFIT ZAVEDL JAKO PRVNÍ V ČR UNIKÁTNÍ NOVINKU
DAISY WHEEL – PLNĚ AUTOMATIZOVANÉ MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ
Jsme velice potěšeni, že vám můžeme představit
absolutní novinku na českém trhu – plně automatizované
míchací zařízení DAISY WHEEL pro míchání autolaků
Aquabase Plus značky NEXA AUTOCOLOR®.
Jedná se o naprosto unikátní technologii, která se již
několik let aktivně používá v západní Evropě a nyní se toto
zařízení díky nám dostává i do České republiky – jedno
zařízení jsme již instalovali v našem školicím středisku v Brně,
další instalace jsou v procesu.
DAISY WHEEL dokáže plnohodnotně nahradit
jednoho pracovníka autolakovny - lakýrník nemusí věnovat
čas míchání, ale může se soustředit na přípravu vozu nebo na
jiné činnosti, zatímco DAISY WHEEL nachystá potřebný odstín
k lakování vozu.
DAISY WHEEL je mnohem přesnější při míchání
než člověk – odchylky jsou max. +/- 0,05g, správný odstín
namíchá na první pokus, čímž šetří náklady díky sníženým
ztrátám materiálu.

Díky speciálním zásobníkům a skladování pigmentů
bez přístupu vzduchu nedochází k vysychání barvy, což
znamená zachování původní kvality barvy a minimální ztráty.
Zároveň díky perfektním vlastnostem laků Aquabase® Plus
nedochází k usazování pigmentů, není potřeba je
promíchávat, mají stálou viskozitu a dlouhou skladovatelnost,
proto jsou naprosto vhodné pro použití ve spojení s technologií
DAISY WHEEL.
DAISY WHEEL je velice kompaktní – rozměry jsou
menší než 1m³ (rozměry zařízení: 105cm x 105cm x 65cm,
rozměry stolu pod zařízením: 90cm x 61,5cm x 64,5cm), čímž
zabírá o 60-75% méně prostoru než tradiční míchací zařízení.
Navíc obsahuje až 160 pozic pro různé pigmenty
v porovnání se 144 pozicemi ve stávajících technologiích
(0,5L). Všechny důležité pigmentové technologie jsou plně
integrované (Solid-; Metallic-; Pearl-; Xirallic-; Color-StreamPigmenty), je tedy možné bezchybně namíchat jakékoliv
odstíny všech výrobců automobilů.

PŘIJĎTE SE NA DAISY WHEEL PODÍVAT OSOBNĚ, A TO KAŽDÝ PÁTEK OD 14.00 DO 16.00h
NEBO KDYKOLIV PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOHODĚ!

UNIKÁTNÍ NOVINKA DAISY WHEEL

Patentované magnetické
dávkovací ventily

Dávkovací ventily jsou
udržovány perfektně čisté

Kompletní systém
Aquabase® Plus

Precizní dávkování a
vážení s vysokou přesností

Podívejte se na prezentační
video Daisy Wheel na
našem kanálu YouTube

Speciální zásobníky na
pigmenty

Plně automatizovaný
systém dávkování

…posouváme hranice v lakování!

LAKOVACÍ SYSTÉM AQUABASE® PLUS
Systém Aquabase® Plus je ojedinělý systém míchání
vodouředitelných barevných bází značky NEXA
AUTOCOLOR®, který zaručuje vysokou kvalitu a
flexibilitu, zkracuje procesní časy a poskytuje dokonalý
finální povrch.
Aquabase® Plus umožňuje dokonalé sladění odstínů jak u
pastelových barev, tak u metalíz, dvou a třívrstvých perletí i
bází typu „xirallic”, vytvářejících speciální efekty. Díky tomu je
velmi rentabilním řešením pro opravy povrchů původních bází
i vrchních unilaků.
Jednoduchost aplikace
Většina současných oprav vyžaduje provádění tzv.metody „do
přestřiku”. Systém Aquabase® Plus je v tomto případě
skvělým řešením, které umožňuje zkrátit procesní časy a
poskytuje skvělý konečný efekt. Kromě toho je systém
Aquabase® Plus jednoduše použitelný a nevyžaduje žádná
další aditiva.
Metalický povrch
Díky možnosti tvorby dokonalého metalického povrchu, práce
se systémem Aquabase® Plus zajistí úspěšné sladění odstínů
i v případě těch nejsložitějších barev - to je skutečná výhoda,
protože počet automobilů s metalickými a perleťovými laky
neustále roste.
Produktivita
Maximální produktivity je dosahováno použitím systému plničů
v odstínech tzv. spektrální šedé, které umožňují skvělou
kryvost při aplikaci maximálně dvou vrstev báze.

Dokonalý soulad barev
Filozofie systému Aquabase® Plus je založena na přesné
koloristice, včetně schopnosti absolutního sladění odstínů
barev na autě i v kolorboxu.
Závěrečná lehká vrstva, tzv. záprach, poskytuje dokonalé
odstínové a metalické sladění aplikované báze s odstínem
povrchu vozidla.
Pigmenty, které není nutné promíchávat, zajišťují barevnou
stálost všech směsí, vylučují potřebu použití míchacího
zařízení, zkracují procesní časy opravy a
tím zvyšují produktivitu Vaší lakovny.
Nová konstrukce dávkovačů zaručuje precizní dávkování
pigmentů systému Aquabase® Plus. Díky jejich mechanismu
se neusazují zbytky zaschlé barvy, nevytváří se odpad a to
šetří Vaše peníze.
Kromě toho řada komplexních nástrojů a služeb pro
porovnávání barevných odstínů zaručuje, že vždy dosáhnete
nejpřesnějšího sladění barev.
Změna s důvěrou
Aquabase® Plus vyhovuje současným i připravovaným
nařízením evropské legislativy v oblasti ochrany životního
prostředí, nikdy Vás nenechá na pochybách a umožní Vám
přechod na nový systém s plnou důvěrou. Toto vše můžete
očekávat od značky NEXA AUTOCOLOR®, značky s
vedoucím postavením na trhu a inovátora v oblasti
autoopravárenství.

JEDINEČNÉ SPOJENÍ AQUABASE® PLUS A DAISY WHEEL DÍKY
UNIKÁTNÍ PATENTOVANÉ MIKROGELOVÉ TECHNOLOGII!

NOVINKY V SORTIMENTU NEXA AUTOCOLOR ®
NOVÝ 2K HS+ EXPRESNÍ ČIRÝ LAK P190-8000
Značka NEXA AUTOCOLOR® představuje další novinku na českém trhu, a to 2K HS+
Expresní čirý lak P190-8000, nejmodernější bezbarvý lak s převratně rychlou dobou
schnutí pouhých 5 minut při teplotě 60°C při opravách jakéhokoli rozsahu.
Aktuálně se jedná o naprosto nejrychlejší bezbarvý lak na trhu se špičkovými
vlastnostmi.
P190-8000 je akrylátový 2K čirý lak optimalizovaný pro použití na báze AQUABASE®
Plus. Tento lak byl vyvinut na základě vzrůstajících požadavků autolakoven na
zrychlení procesu lakování a tím zvýšení počtu zakázek.
Expresní lak poskytuje bezkonkurenční rychlost a díky mimořádně dlouhé době
zpracovatelnosti je možné tento lak použít na malé i rozsáhlé opravy bez
jakéhokoliv vlivu na vzhled či aplikaci. Pro dosažení optimálního vzhledu tohoto laku
bylo vyvinuto nové tužidlo P210-8817 a rovněž dvě ředidla pro různé aplikační
teploty. Tento Expresní čirý lak P190-8000 přináší svým uživatelům značnou úsporu
času, energie a tím i nákladů.

Kód produktu

Název

P190-8000/E5

2K HS PLUS EXPRESNÍ ČIRÝ LAK

P210-8817/E2.5

HS PLUS TUŽIDLO

P852-1660/E1

EXPRESNÍ ŘEDIDLO

P852-1661/E1

EXPRESNÍ ŘEDIDLO (VYSOKÉ TEPLOTY)

NOVÉ 2K SPREJE NEXA AUTOCOLOR
Další novinkou v sortimentu NEXA AUTOCOLOR® je 2K čirý lak ve spreji
P190-9050, 2K bezchromátový reaktivní základ ve spreji P565-9020 a 2K
epoxidový základ ve spreji P565-9030.
2K čirý lak P190-9050 je prémiový lak s vysokým obsahem sušiny, který je
optimalizovaný pro aplikaci na vodou-ředitelné báze Aquabase® Plus.
Hlavní přednosti 2K bezchromátového reaktivního základu P565-9020 jsou
snadná aplikace, jemný rozprach, rychlé odvětrávání a dlouhá
zpracovatelnost.
2K epoxidový základ P565-9030 je výborný izolant na citlivé substráty.
Rovněž má vynikající přilnavost na kovové podklady a zajišťuje jejich optimální
antikorozní ochranu. Je ideální pro aplikaci na probroušené plochy.
Balení sprejů je 0,4L.

Kód produktu

Název

P190-9050/E0.4

2K ČIRÝ LAK VE SPREJI

P565-9020/E0.4

2K BEZCHROMÁTOVÝ REAKTIVNÍ ZÁKLAD VE SPREJI

P565-9030/E0.4

2k EPOXIDOVÝ ZÁKLAD VE SPREJI

SLEDUJTE NAŠE NABÍDKY A AKCE NA www.autofit.cz NEBO NA FACEBOOKU facebook.com/www.autofit.cz!

SOUTĚŽ - VYHODNOCENÍ
V minulém čísle našeho časopisu Autofit Expres probíhala soutěž o nářadí značky BOSCH (sada bitů a nástrčných klíčů 43ks).
Soutěž skončila dne 31.5.2016 a ze správných došlých odpovědí byl dne 6.6.2016 vylosován výherce pan Mgr. Štefan Papala,
kterému tímto ještě jednou srdečně gratulujeme! Všem soutěžícím děkujeme a těšíme se na účast při některé z našich dalších
soutěží, které budou vyhlášené v některých z příštích čísel.
Soutěžní otázka zněla: Jmenujte alespoň jeden z patentů na revoluční technologii v autoopravárenství značky NEXA
AUTOCOLOR®.
Správná odpověď: Mikrogelová technologie vodou-ředitelných barev Aquabase, systém sušení Aquadry, systém na opravu
motorových prostor Engine Bay Repair, UV primer, systém plničů Spectral Grey.

Vážení obchodní partneři,
děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce 2016 a přejeme Vám
pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody.
Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní
předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2017 byl
pro Vás i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
Za tým Auto Fit
Ing. Marie Ryšavá, MBA
Ing. Martin Šmerda
jednatelé společnosti

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,
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