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Vážení a milí zákazníci, obchodní partneři a přátelé,
letošní rok se nám chýlí ke svému závěru a blíží se nejkrásnější svátky
v roce. Předtím, než nastanou, najděte si chvilku v předvánočním shonu a přečtěte
si nové vydání našeho čtvrtletníku autofit expres.
Představíme Vám revoluční novinku od společnosti SATA – zbrusu novou
stříkací pistolí SATAjet X 5500 s unikátním systémem trysek. Pro inspiraci se
ohlédneme za některými našimi úspěchy v letošním roce – např. nově instalovanými
lakovacími kabinami a přípravnými stáními a dozvíte se, co plánujeme na rok 2019.
Připomeneme Vám také naše skvělé robotické míchací zařízení Daisy Wheel a
nebude chybět vyhodnocení soutěže z předchozího čísla o lahev lahodné whisky.
Přejeme Vám, ať prožijete závěr roku co nejpříjemněji, abyste do nového
roku vstoupili plni optimismu a otevřeni další úspěšné spolupráci s námi.

Váš AutoFit

NOVÁ SATAjet X 5500 S REVOLUČNÍM SYSTÉMEM TRYSEK

NOVINKA

Na letošním veletrhu Automechanika ve Frankfurtu
představila společnost SATA novou revoluční pistoli
SATAjet X 5500 se zcela novým unikátním systémem
X-trysek.
Tryskový systém je vytvořen jednoduše. Zachovány
zůstávají obě technologie HVLP i RP a pro každou jsou
k dispozici trysky ve tvaru písme "I" nebo "O". S
rostoucími velikostmi trysek u obou technologií
(HVLP/RP) a formami paprsku "O" nebo "I" roste také
množství materiálu vycházejícího z trysky, a to
konstantně. To znamená, že výška a šířka paprsku
zůstávají stejné ve všech velikostech trysek.

Abyste dokázali správně určit, který typ trysky se
hodí právě pro Vás a do Vašich pracovních
podmínek jako náhrada za stávající trysku, SATA
vyvinula speciální aplikaci, kterou si můžete
stáhnout do svého chytrého telefonu, ať už z Google
play nebo AppStore, pod zázvem "Nozzle finder".
Zde jednoduše zadáte potřebná srovnávací kritéria
a SATA Vám přesně určí, který typ nové trysky Vám
bude nejvíce vyhovovat.

Hlavní vlastnosti trysek "I" = natažený paprsek s
malou přechodovou zónou, zlepšená kontrola během
aplikace, redukované množství nánosu materiálu v
porovnání se současnými tryskami nebo "O"tryskami.
Oproti tomu vlastnosti trysek "O" jsou = oválný tvar
paprsku s větší přechodovou zónou, mokrý střed
paprsku pro vyšší pracovní rychlost, nános materiálu je
o něco vyšší než u "I"trysek.

Odkaz na
prezentační video
na YouTube

POSOUVÁME HRANICE V LAKOVÁNÍ…

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
Letošní rok se blíží ke svému konci, zbývá poslední
měsíc, proto je právě nyní ten správný čas udělat si
bilanci úspěchů či případných neúspěchů.
Pro naši firmu byl tento rok plný úspěchů zejména
v oblasti rozvoje obchodních vztahů s významnými
firmami, ale hlavně v počtu instalovaných kabin a
přípravných stání. Od začátku roku 2018 jsme
instalovali 10 lakovacích kabin a 7 přípravných stání
SAIMA, což je číslo, které nám dokazuje, že svou
práci děláme dobře a těší nás, že se na nás obrací
stále více z Vás a má zájem o spolupráci s námi.

Záleží nám na tom, aby naše vzájemná spolupráce
byla založená na důvěře a individuálním přístupu.
Není to pouze o dodání kabiny nebo jiného
vybavení, ale o vzájemné komunikaci, důvěře a
společného hledání toho nejlepšího řešení.
Váháte-li, zda se ještě letos pustit do investice a
vylepšit svou provozovnu či lakovnu nebo zda
vyčkat až do příštího roku, kontaktujte nás –
společně najdeme cestu, která pro Vás bude ta
nejvýhodnější.

5 instalovaných zařízení
DAISY WHEEL

INFORMACE

10 instalovaných
lakovacích kabin

7 instalovaných
přípravných stání

NOVINKA PRO ROK 2019
V příštím roce plánujeme jednu zásadní
novinku, a tou je spuštění našeho nového
online zákaznického portálu, který bude
nastavený tak, abyste si mohli sami vybírat a
objednávat produkty z našeho širokého
sortimentu. Po přihlášení uvidíte kompletní
nabídku s Vašimi nákupními cenami a budete
mít přístup k veškeré obchodní dokumentaci,
jako jsou objednávky, faktury, dodací listy,
které si můžete sami zpětně vytisknout nebo
do nich nahlížet. Věříme, že díky tomuto
nástroji se naše vzájemná spolupráce
prohloubí a usnadní a bude přínosem pro obě
strany. V prosinci bude probíhat testování, o
spuštění ostré verze Vás budeme včas
informovat!

DAISY WHEEL

Daisy Wheel je plně automatizované míchací
zařízení pro míchání autolaků Aquabase Plus
značky Nexa Autocolor a jeho jediným prodejcem
v České republice je právě naše společnost AutoFit.
V současné době zařízení aktivně využívá 5
zákazníků, kteří mohou poskytnout pozitivní
reference. Každý z těchto uživatelů se k nám vrací
s tím, že si již bez tohoto zařízení neumí svou
práci představit a že to byla jejich nejlepší
investice.

A co Vám tedy zařízení Daisy Wheel může
přinést?
VYDĚLÁTE VÍC PENĚZ ZA VÍCE ZAKÁZEK,
UŠETŘÍTE VÝDAJE NA MZDY! Zařízení Daisy
Wheel plnohodnotně nahradí jednoho pracovníka
autolakovny, který se může místo míchání věnovat
přípravě vozu nebo jiným činnostem. Navíc je
zařízení mnohem přesnější než člověk, správný
odstín namíchá na první pokus s odchylkou max. +/0,05g, čímž značně šetří náklady spojené se
ztrátami materiálu. S maximální přesností namíchá
dle receptury i minimální množství barvy, a to až 4g
(0,04L).
UŠETŘÍTE ZA MATERIÁL! Daisy Wheel
nezpůsobuje vysychání barvy díky speciálním
zásobníkům a skladování pigmentů bez přístupu
vzduchu. Tím se zachová původní kvalita barvy a
minimalizují se ztráty. Díky mikrogelové technologii
používané při výrobě laků Aquabase Plus je právě
tento systém maximálně vhodný pro použití se
zařízení Daisy Wheel, protože nedochází
k usazování pigmentů, není potřeba je promíchávat,
mají stálou viskozitu a dlouhou skladovatelnost.
UŠETŘÍTE MÍSTO! Zařízení je svými rozměry
menšími než 1m3 zcela kompaktní a šetří tak místo
v autolakovně nebo míchárně. Celkově zabírá o 6075% méně prostoru než tradiční míchací zařízení.
K tomu obsahuje až 160 pozic pro různé pigmenty
v porovnání se 144 pozicemi ve stávajících
technologiích (0,5L).

1

4

2

5

3

6

ŠETŘÍTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ
SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ! Zařízení nabízí mnohem
komfortnější a bezpečnější pracovní prostředí.
Eliminuje potřebu kontaktu s barvou, není třeba
zvedat těžké plechovky ani čistit pracovní prostory
od nakapané barvy či vdechovat výpary z barev.
Pracovní prostory jsou vždy čisté a reprezentativní.

Fotogalerie:
1. Patentované magnetické dávkovací ventily
2. Nepřetržité čištění magnetických ventilů
3. Precizní dávkování a vážení s vysokou
přesností
4. Speciální nádoby na pigmenty
5. Celý systém Aquabase Plus integrovaný
v míchacím zařízení
6. Čisté a reprezentativní pracovní prostředí

DAISY WHEEL

Automatické míchací řízení Daisy Wheel jsme Vám
představovali již v minulém roce, ale protože ani nás
jeho kvality a výhody nepřestávají neustále
udivovat, rádi bychom Vám připomněli, co Vám toto
zařízení může přinést a co může znamenat pro Vaši
lakovnu.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

SOUTĚŽ

V minulém vydání našeho čtvrtletníku jste si mohli zasoutěžit o lahev
lahodné whisky Chivas Regal.
Stačilo zaslat správnou odpověď na soutěžní otázku „Jak často je
potřeba kalibrovat nový spektrofotometr Rapid Match GO“, která zněla:
„Kalibraci stačí provádět 1x za 14 dní“.
Dne 16.11.2018 jsme ze správných odpovědí vylosovali jednoho
výherce, kterým se stal pan Paris Dinis. Výherci tímto gratulujeme a
všem ostatním děkujeme za aktivní účast. Čtěte náš čtvrtletník i
nadále, v některém z dalších čísel Vám přineseme další soutěž o
zajímavou cenu.

AUTOSALON ISŠT VYSOKÉ MÝTO

INFORMACE

V pátek dne 09.11.2018 se uskutečnil již 18. ročník Autosalonu pořádaného ISŠT ve Vysokém Mýtě u
příležitosti dne otevřených dveří pro žáky a jejich rodiče, ale i širokou veřejnost. Naše firma se této akce také
zúčastnila jako jeden z významných partnerů školy. Podívejte se alespoň na pár vybraných fotografií, co vše
bylo na Autosalonu k vidění:

Přejeme Vám krásné prožití vánočních
svátků, ať jsou plné klidu a odpočinku a
do nového roku mnoho úspěchů a radostí
v osobním i pracovním životě.
Děkujeme za Vaši spolupráci a přízeň
v roce 2018 a těšíme se na vše další s Vámi
v nadcházejícím roce 2019.
Váš AutoFit
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