Ta fargeblandingen til neste nivå
Ta neste steg med den nye og innovative Daisy Wheel 3.0.
Teknologi og automatisering er nøkkelen til fremtidig effektivitet i verkstedet. Den nye Fillon Technologies Daisy W heel 3.0 gir deg den tekniske
fordelen når det gjelder presis og effektiv fargeblanding.
Med et bredt spekter av avanserte funksjoner øker den effektiviteten til verkstedet og gjør det mulig for lakkerere å fokusere sin tid på mer
lønnsomme deler av en reparasjon samtidig som verkstedets kapasitet øker.

Fordeler for neste nivå

Blande raskere
Daisy W heel 3.0 er helautomatisk og opptil 30 % raskere enn tidligere versjoner. Når den
matchende resepten er valgt gjør Daisy W heel resten. Flaskene er raske og enkle å bytte ut
og leveres ferdig fylt med Standoblue Baselakk. Dette gjør håndteringen av maskinen enda
mer praktisk.

Blande mer presist
Blandeprosessen er datastyrt, så du kan stole på absolutt nøyaktighet og reproduserbarhet
ved blanding av resepten. Daisy W heel er koblet til programvaren Standow in iQ som
inneholder over 200 000 resepter I sin database.

Blande mer effektivt
Daisy W heel 3.0 tar over den tidkrevende jobben med å blande en farge – slik at lakkereren
kan fokuseres mer på lønnsomme oppgaver. Nøyaktige blandinger gjør samtidig at det blir
mindre avfall og lavere kostnader.

#

Blande mer praktisk
Daisy W heel 3.0 passer enkelt inn i alle verksteder takket være den kompakte størrelsen.
Den gir deg full kontroll over blandingen og forbruket – slik at det blir enklere å holde
oversikt over kostnadene. Daisy W heel 3.0 er spesielt egnet til små blandinger som ofte kan
være utfordrende ved "spot paint" jobber. Hver ventil rengjøres automatisk etter bruk, noe
som både sparer tid og alltid gir en farge av høy kvalitet.

En nærmere titt
Innov ativ fargem åling

Digital m atching

Autom atisk blandning

Ferdig til å påføres

Bruk Genius iQspektrofotometer til å måle
fargen og effekten på
kjøretøyet. Genius IQ er liten
nok til å fungere med en hånd,
veldig intuitiv i bruk og gir svært
nøyaktige måleresultater.

Standox Standowin iQ
programvare gir tilgang til over
200 000 resepter. Bruk PC`n,
nettbrettet eller mobilen til å
velge den beste resepten til
hver jobb og send direkte til
Daisy W heel Control-skjermen.

Daisy W heel inneholder alle
tilgjengelige grunnfarger. Alt du
trenger å gjøre er å plassere et
blandebeger i midten av
enheten, lukk døren og velg
"Start" på skjermen for å starte
blandingen.

Blandingen er fullført når den
grønne lampen lyser. Ta ut
blandebegeret og rør grundig
om. Daisy W heel 3.0 er
forhåndsprogrammert for
rengjøring, og ventilene er
umiddelbart klar for neste
blanding.

Neste nivå spesifikasjoner
OEM/Leverandør

Fillon-teknologi

Størrelse (H x L x D cm)

195 x 120 x 70 cm

ATEX/EJ ATEX/ULSCA/IECEX

Mulig

Tilkobling

Standow in iQ-sky

Internett tilkobling

LAN

Ferdig fylte flasker

Standoblue-basert blandning av farger

Flaskestørrelser

500 ml/1-litersflaskor

Homogenisering av farge

Automatisk innstilling

Blandingsforhold

2 liter

Detektering av blandebeger

Ja

Rengjøring

Automatisk

Ledende innen avansert fargeblandig: Fillon Technologies
Daisy W heel 3.0 er designet og produsert i Europa av Fillon Technologies – det ledende
navnet innen blandesystemer for reparasjonslakk. Fillon og Axalta tilbyr en uovertruffen
erfaring innen automatisert fargeblanding i kombinasjon med innovativ vannfortynnbar
Standox Baselakk og den nyeste Daisy W heel maskinen.
Fremtiden for lakkering – her og nå
Standox er din partner når det gjelder å bygge fremtidens verksted. Våre avanserte og
innovative produktsystemer for lakkreparasjoner hjelper deg med å ligge et skritt foran
konkurrentene med ny teknologi . Ved å kombinerer våre tilbud med Xtreme-produktfamilen
og det 100 % digitale Standow in iQ Cloud-fargeblanding systemet, blir fordelen stor.

Er du klar til å ta steget?
Kontakt oss for å finne ut hvordan det nye Daisy W heel-doseringssystemet kan øke lønnsomheten på verkstedet.

