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Volledig geautomatiseerde kleurmenging met voorgevulde flessen Cromax Pro 

Basecoat verhoogt de productiviteit 

Voorgevulde flessen zorgen voor tijdsbesparing en minder verspilling in de mengruimte 

 

8 september 2022 – Cromax® introduceert voorgevulde flessen van zijn Cromax Pro 

Basecoat ontworpen voor gebruik met de nieuwe Daisy Wheel 3.0 van Fillon 

Technologies. Er zijn 68 kleuren leverbaar in een halve liter fles en 28 kleuren in flessen 

van 1 liter. Op deze manier kan het volledige kleurovereenkomst- en mengproces op de 

meest productieve manier worden uitgevoerd. Door de Daisy Wheel 3.0 met de nieuwe 

voorgevulde flessen te combineren met ChromaConnect, het geavanceerde digitale 

kleurmanagementsysteem van Cromax, kunnen carrosseriebedrijven voor het eerst 

profiteren van volledig geautomatiseerde end-to-end kleurmenging. 

 

Koen Silverans, Product & Technical Manager bij Axalta Refinish in BeLux, zegt: 

“Carrossiers kunnen de autokleur en het kleureffect snel en nauwkeurig meten met de 

ChromaVision Pro Mini-spectrofotometer. Vervolgens maken zij verbinding met 

ChromaWeb, het uitgebreide cloud-based softwareprogramma van Cromax voor het 

opvragen en beheren van kleuren. De database bevat meer dan 200.000 kleurformules 

die continu worden bijgewerkt. De carrossier selecteert de juiste formule en stuurt die 

naar de Daisy Wheel 3.0. Terwijl hij of zij met andere dingen aan de slag gaat, wordt de 

kleur gemengd. Bij een gemiddelde van 10 reparaties per dag levert het 

geautomatiseerde end-to-end proces een tijdsbesparing op van twee uur per dag! 

Carrosseriebedrijven kunnen met dit volledig geautomatiseerde proces hun workflow 

optimaliseren, de doorvoer verhogen en de productiviteit maximaliseren.”  

 

Carrosseriebedrijven kunnen ook geld besparen doordat zij minder materiaal zullen 

verspillen. De hoeveelheid verf wordt nauwgezet afgemeten: de computergestuurde 



 

 
 
 

dosering van de Daisy Wheel is zeer nauwkeurig, tot op 0,05 gram. Carrosseriebedrijven 

zijn verzekerd van een kleurjuistheid van 100%, of zij een dosering van slechts 50 ml 

nodig hebben, of meer – maximaal twee liter per afgepaste hoeveelheid.  

 

“Buitengewone kleurjuistheid, dosering met precisie voor elk soort reparatie en 

procesoptimalisatie zijn de drie principes die carrosseriebedrijven moeten aannemen 

voor een hogere productiviteit en ongeëvenaarde winstgevendheid”, voegt Koen 

Silverans eraan toe. 

 

De Cromax Pro Basecoat voorgevulde flessen voor de Daisy Wheel 3.0 zijn per direct 

verkrijgbaar. 

 

Ga voor meer informatie naar www.cromax.be/daisy-wheel.  

 

Over Cromax: 

Cromax, een wereldwijd lakmerk van Axalta, is ontworpen om de productiviteit te 

verhogen. Onze lakken zijn speciaal ontwikkeld om de carrossiers te optimaliseren met 

geavanceerde tijd-, energie- en materiaalbesparende processen die de doorvoer 

verhogen en de kosten verlagen. Onze oplossingen bieden klanten de meest uitgebreide 

mogelijkheden om het beste uit het gehele schadeherstelproces te halen. Onze slimme 

gereedschappen, de uitgebreide kennis van onze mensen en onze kundige 

goedgekeurde netwerken maken onze klanten aantrekkelijker voor opdrachtgevers. 

Cromax – drive your productivity.     

 

### 

https://www.cromax.com/be/nl_NL/daisy-wheel.html


 

 
 
 

Voor meer persinformatie: 
 

Ilonka Waterdrinker 
Indaba 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@weareindaba.com  
  

Voor meer informatie over Cromax: 
 
Julie Karssemakers 
Marketing Communication & Loyalty 
Program Supervisor 
Axalta Coating Systems 
De Geer 14 
4004 LT Tiel 
Nederland 
Tel: +31 88 526 2216 

Email: 
julie.karssemakers@axalta.com  
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