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TECHNOLOGIE
INSTALACE TECHNOLOGIE SAIMA VE
SPOLEČNOSTI AUTO ACTIVITY
Na konci letních prázdnin byla dokončena instalace technologického
celku značky SAIMA v novém autosalonu společnosti Auto Activity v
Jihlavě. Součástí tohoto celku je lakovací kabina Saima Beta ICS,
dvojité přípravné stání Saima Prep Kleen 4000. Obě zařízení jsou
vybavena hořáky s přímým ohřevem a systémem invertorů. Dvojité
stanoviště je navíc vybaveno dvěma pneu-hydralickými zvedáky Jollift
1200PH. Hlavní výhody a nové prvky těchto moderních technologií si
přiblížíme v následujícím článku.

A jaké jsou současné požadavky lakoven?
UŠETŘIT NÁKLADY A VYDĚLAT VÍCE PENĚZ!
Jednou z možností, jak toho dosáhnout je moderní lakovací kabina. Za
posledních několik let prošla tato technologie řadou změn. Klasické kabiny
s výměníkem a minimem ovládacích a regulačních prvků pomalu, ale jistě
upadají v zapomenutí. Moderní lakovací kabiny jsou obohaceny o řadu
inovativních technologií. Kombinovaná lakovací kabina Saima s označením
ICS je šancí k rychlejšímu dosažení požadavků lakoven.

Plamen při minimálním a maximálním výkonu
Tyto kabiny využívají sofistikovanou technologii hořáků s přímým ohřevem
vstupního vzduchu s automatickou plynulou regulací výkonu a plynulou
regulaci výkonu elektromotorů pomocí invertorů (frekvenčních měničů).
Kabina je rovněž vybavena jedinečným softwarem umožňujícím plně
automatické řízení jednotlivých fází procesu - lakování, odvětrání, sušení a
následné ochlazení. Parametry jako teplota a čas nebo výměna vzduchu
jsou nastavitelné dle požadavků technologického postupu.

Přímý hořák Riello

NOVÉ TRENDY V TECHNOLOGII
LAKOVACÍCH KABIN
AutoFit, spol. s r.o. je již více než 21 let tradičním dodavatelem
produktů pro segment autoopravárenství a naším závazkem je
neustále přinášet svým zákazníkům inovativní výrobky, postupy,
technologie a komplexní řešení v logistice, uspořádání, materiálovém
a technologickém vybavení přípravných, lakovacích a sušících procesů
autolakoven, tak aby byly naplněny jejich představy a potřeby.

Frekvenční měnič (invertor)

Tato jedinečná technologie přináší uživateli nejvyšší komfort, vysokou
ekonomičnost provozu a výrazné urychlení technologických procesů.
Účinnost spalování hořáku typu PREMIX dosahuje min. 98%. Saima ICS
snižuje spotřebu plynu asi o 30% oproti kabině s klasickým hořákem a
tepelným výměníkem. Rovněž pomocí invertorů výrazně snižuje spotřebu
elektrické energie a to až o 40%. Neméně důležitým rysem je velmi rychlé,
takřka okamžité dosažení požadovaných teplot lakování a sušení.
Elektromotory jsou koncipovány s tzv. pomalým rozběhem, což eliminuje
obvyklý počáteční prudký nárůst intenzity elektrického proudu.
Saima ICS nabízí systém s 90%-ní recirkulací horkého vzduchu ve fázi sušení.
To znamená, že přibližně 90% již ohřátého vzduchu se vrací zpět do kabiny
přes vstupní agregát, kde se směšuje asi s 10% přisávaného čerstvého
vzduchu. Tato technologie rovněž výrazně snižuje spotřebu paliva a
urychluje dosažení požadované teploty vzduchu uvnitř lakovací kabiny.
Dalším technologickým doplňkem moderních kabin je začlenění
rekuperačního výměníku do vzduchotechnické jednotky. Tato technologie
přináší až 50% úsporu energie dodávané pro ohřev.
Lakovací kabiny značky Saima samozřejmě splňují přísná kritéria stanovená
nařízeními a harmonizovanými normami evropské legislativy.
Důležitou podmínkou provozu moderních lakovacích kabin je také jejich
bezpečnost, proto je SAIMA ICS také vybavena řadou bezpečnostních
prvků. Závěrem lze tedy konstatovat, že moderní kabiny přináší bezpečnější
provoz a výraznou ÚSPORU NÁKLADŮ a zrychlením technologických
operací a zkrácením provozní doby pomáhají VYDĚLAT VÍCE PENĚZ.

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

KOLORISTIKA
KOLORISTICKÉ NÁSTROJE NEXA AUTOCOLOR
Jedním z nejdůležitějších požadavků moderních autolakoven je
disponovat dokonalou koloristikou lakovacího systému a tedy
moderními koloristickými nástroji. S precizně zpracovanou koloristikou
totiž úzce souvisí snížení spotřeby lakovacích materiálů, zkrácení
technologických časů, redukce opakovaných oprav na minimum, což ve
výsledku znamená zvýšení kapacity lakovny, a tedy zvýšení efektivity a
ziskovosti lakovny.
Nexa Autocolor jako lídr ve vývoji inovačních technologií ve svém
portfoliu vždy disponuje koloristickými nástroji, které skutečně
nezůstávají nic dlužny svému pojmenování „inovativní“. Dnes se
zaměříme především na softwarové a on-line nástroje.

INTERNET UPDATE
Pokud zákazníci nechtějí čekat na aktualizační CD, mají možnost využít
další podpůrný software „Internet Update“.
Tato internetová
aktualizace je program, který dovoluje stažení a aktualizaci softwaru
PaintManager™ přes FTP lokalizaci. Tímto způsobem může uživatel
aktualizovat receptury, dokumentaci i vlastní software každý měsíc.
Automatické stažení aktualizace umožňuje aktualizovat Paint Manager™
i bez otevření vlastního programu. Tato operace je pak provedena zcela
automaticky podle nastavených parametrů. Aktualizaci lze provést
samozřejmě i manuálně.

SOFTWARE PAINTMANAGER
Tento již tradiční software díky pravidelným aktualizacím neustále
rozšiřuje své možnosti. Kromě toho, že obsahuje rozsáhlou
koloristickou databázi, která aktuálně činí přes 250.000 receptur
lakovacích systémů Nexa Autocolor, 140.000 receptur lakovacích
systémů Max Meyer a 590.000 receptur průmyslových lakovacích
systémů Selemix, tvoří virtuální propojení mezi jednotlivými
koloristickými nástroji. Disponuje řadou technických údajů
k jednotlivým produktům. Samozřejmostí je možnost jeho propojení
s elektronickou váhou a spektrofotometrem.
Nedílnou součástí tohoto softwaru je řada rozšiřujících modulů, které
tento software posunují na mnohem vyšší úroveň, než jen pouhý
koloristický nástroj. K těmto modulům patří například vedení
skladového hospodářství, vedení zakázek, databáze zákazníků,
kalkulátor cen a mnoho dalších.
ON-LINE COLOR FORMULATIONS
Jestliže zákazníci potřebují dohledat informace o nejnovějších
recepturách, starých například jen několik dnů, pak mohou použít
internetový nástroj On-line Color, který umožňuje on-line vyhledávání i
nejnovějších receptur odstínů vozidel. Tato služba je přístupná každý
den 24 hodin. Uživatel má okamžitý přístup do koloristické databáze,
která obsahuje více než 1 milion receptur všech lakovacích systémů
koncernu PPG.

PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE NA CD
Naprostou nezbytností pro
každý software je jeho
aktualizace, a to nejen
databáze receptur, ale i jeho
dalších komponent. Nexa
Autocolor z tohoto důvodu
zajišťuje pravidelné vydávání
aktualizačních CD a to
nejméně 4x za rok.
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COLORMOBILE ONLINE RETRIEVAL
Nejnovějším nástrojem pro vyhledávání receptur pro autoopravárenský
průmysl je ColorMobile Online. Tento nástroj umožňuje praktický,
přesný a rychlý přístup k recepturám pomocí mobilního telefonu nebo
tabletu. Zajišťuje tak skutečnou mobilitu pro své uživatele.

PAINT IT
DIGITALIZOVANÉ VZORKY ODSTÍNŮ
Jedinečným nástrojem pro výběr a identifikaci správného odstínu je
inovativní webová aplikace „Paint It“. Zákazník jednoduše vyhledá
správný odstín pro opravu vozidla dle informací, které má o dané
zakázce k dispozici. Vyhledání je možné jak podle výrobce, tak podle
umístění dílu (exteriér, interiér, kola, motorový prostor atd.). Zároveň si
ověří, zda zadané údaje jsou skutečně správné pro daný model
v příslušném roce výroby vozidla. Digitální znázornění každého odstínu
rovněž napomáhá při jeho identifikaci. Jakmile je správný odstín
nalezen, stačí pouze jednoduché kliknutí pro zobrazení receptury v
nástroji On-line Color, samozřejmě po zadání zákazníkova hesla.

Koloristické nástroje PaintManager, aktualizační CD, Internet update,
Color on-line a ColorMobile jsou samozřejmě dostupné i pro
opravárenský lakovací systém Max Meyer a rovněž průmyslový
multifunkční systém Selemix.
Další z koloristických nástrojů, jako například propracované a přesné
KOLORBOXY AQUABASE PLUS VARIANT DECK a AUTOPLUS nebo
přenosný SPEKTROFOTOMETR X-RITE CM64 RAPIDMATCH X-5 si
představíme v některém z příštích vydání tohoto časopisu.
Pro podrobnější informace o koloristických nástrojích nejen značky
NEXA AUTOCOLOR se můžete obrátit na technický servis společnosti
AutoFit.

SPEKTRUM
PARTNERSTVÍ AUTOFIT A PORSCHE ČR
Firma AutoFit se značkou barev Nexa Autocolor je jedním z klíčových
partnerů společnosti Porsche ČR pro oblast lakování. Porsche ČR je
importní organizace, která zastřešuje dealerskou síť VW, Audi, Seat v ČR.
V rámci programu dodávek autolaků do této sítě byla firma AutoFit
vybrána jako smluvní partner pro další rozvoj a podporu všech dealerů.
V současné době se tedy podílíme na vytváření standardů v programu
„Specialista na opravy po nehodách“ servisní sítě Porsche ČR. Cílem
tohoto programu je verifikovat vysokou kvalitu karosářských a
lakýrnických oprav pojišťovnám, zajistit transparentnost nákladů na
opravy, zaručit kvalitu oprav, která má garantovat vysokou bezpečnost
opravených vozidel a poskytnout záruky na karoserii po opravě jako u
nového vozu. Naše úzké partnerství s Porsche ČR je pro nás další
výzvou k prokázání naší kompetence na českém trhu, poskytování
profesionálních služeb a špičkové kvality dodávaných produktů Nexa
Autocolor.

WORKSHOP V CENTRÁLE PPG DEUTSCHLAND V
HILDENU
V září proběhlo setkání zaměstnanců firmy AutoFit a německé centrály
společnosti PPG v Hildenu. Předmětem workshopu bylo zmapování a
porovnání situace na německém a našem trhu a následně
implementace zkušeností a poznatků do obchodních, technických a
servisních aktivit naší společnosti.
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NOVINKY
AKTUALIZACE 3/13 COLOR BOXU AQ+ VARIANT DECK
V říjnu byl vydán nový aktualizační balíček 3/13 color boxu AQ+ Variant
Deck, který obsahuje celkem 173 nových odstínových kartiček, nový Color
Index a tři nalepovací štítky s číslem aktualizace 3/13 pro označení
aktualizovaného color boxu. Aktualizace dále obsahuje opravné
nalepovací štítky pro korekci některých OE kódů značky Honda.

NOVÁ SATAminijet® 4400 B
Na konci října uvedla společnost SATA na trh zcela novou kompaktní
stříkací pistoli SATAminijet 4400 B, určenou k lakování malých ploch. Tato
nová pistole nahrazuje současnou sérii SATAminijet 3000 B a svou
předchůdkyni překonává v mnoha směrech.
K vylepšením patří například: dostupnost ve verzi HVLP i RP, kompletně
upravený vzhled a nový ergonomický tvar rukojeti, velká přípojka na
standardní kelímky QQC, snadnější čištění, jednoduchá regulace paprsku,
těsnění na barvové trysce, rychlozávit vzduchové trysky atd.
Více informací o tomto novém modelu naleznete našich webových
stránkách.

AKTUALIZAČNÍ KÓDY SOFTWARU PAINTMANAGER PRO ROK 2014
Od 5. prosince jsou dostupné nové instalační kódy softwaru PaintManager, platné pro rok 2014. Připomínáme, že platnost starých instalačních kódů
končí 31. 12. 2013. S důvěrou se prosím obraťte na naše obchodní zástupce pro včasné předání těchto nových kódů.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK!

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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