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Cromax hjelper verkstedene å komme i gang igjen 

 

Over hele Europa opphører nå gradvis enkelte av bli-hjemme restriksjonene og 

verkstedene kan dermed åpne etter hvert. Selv om Norge har lettet på sine 

restriksjoner anbefales det fremdeles å unngå kollektivtrafikk så mye som mulig, noe 

som innebærer et forventet økt bruk av private kjøretøy. Dette kan innebære en økt 

virksomhet for bilverksteder rundt om i landet, og da man fremdeles bør praktisere 

fysisk distansering så mye som mulig kan dette innebære en del utfordringer. 

Cromax® - et globalt lakkmerke fra Axalta, en ledende global leverandør av flytende- 

og pulverlakk – er fokusert på produktivitet, og deres verksteder er godt utrustet for å 

møte disse utfordringene. 

 

“Kombinasjonen av bilreparasjoner og sosiale distanseringstiltak betyr at verkstedene 

må jobbe smartere – spesielt nå mens verkstedene ikke nødvendigvis har en full 

stab. Men takket være vår fokus på produktivitet og innovasjon har vi i løpet av de 

siste to årene introdusert en rekke tid-, material- og energi-besparende verktøy og 

systemer fokusert på å støtte våre verksteder. Disse er alle perfekte for mange av 

utfordringene verkstedene møter når de nå begynner å åpne for nærmest normal 

virksomhet,” sier Thomas Cool, Cromax Training and Technical Service Leader for 

Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA).  

 

Digital fargebehandling 

Lakkerere behøver nå mer enn noen gang full frihet og fleksibilitet for å kunne utføre 

sin jobb produktivt og profesjonelt. I 2019 introduserte Cromax ChromaConnect, det 

skybaserte digitale fargebehandlings-systemet som kan utføre nettopp dette samt 

øke verkstedets produktivitet gjennom digital teknologi. 

 



 

 
 
 

“Full mobilitet innebærer at alt fra fargematching til fargeblanding kan gjøres uten å 

være bundet til en PC, en essensiell fordel nå når sosial distansering kan begrense 

en lakkerer til å være på kun ett sted,” sier Cool. 

Lakkerere kan ha umiddelbar tilgang til tjenester som spektrofotometer avlesninger, 

arbeidsbeskrivelser og farge formler fra enhver nett-enhet, inkludert en smartphone 

eller nettbrett, fra hvor som helst i verkstedet, eller på tvers av verksteder som deler 

nettverk.  

 

Lakkerere har full kontroll over hvert aspekt av fargebehandlingen, inkludert trådløse 

vekter og printere, så vel som det mest avanserte spektrofotometeret fra Cromax, 

ChromaVision Pro Mini, og ChromaWeb™, Cromax’ skybaserte programvare. 

 

Energi sparing 

Energiforbruk er en betydelig kostnad for verksteder, og i disse tider når 

kostnadsreduksjon er viktig kan Cromax produkter - som Ultra Performance Energy 

Systemet tilbyr - utgjøre en stor forskjell. 

 

Den nye Ultra Performance Non-Sanding Surfacers NS2081, NS2084 og NS2087, og 

den nye CC6750 Ultra Performance Energy System Clear er de siste i rekken av nye 

produkter som hjelper lakkererne å øke produktiviteten samt holde energikostnadene 

nede. 

 

Fortsett opplæringen 

Selv om lakkererne for øyeblikket ikke kan ha ansikt-til-ansikt opplæring, kan de stole 

på at Cromax fortsetter å støtte dem. Cromax la ut sin Let’s get to work videoserie på 

sin YouTube kanal i 2018. Den demonstrerer de vanligste reparasjonsmetodene og 

forklarer aktuelle utfordringer lakkererne møter. Alt er utført av tekniske eksperter og 

viser den riktige bruken av Cromax’ lakk produkter og påføringsmetoder. 

 



 

 
 
 

Cool konkluderer, “Når tid og sted er viktig må vi forsikre oss om at lakkererne kan 

maksimere sin benyttelse av våre produkter og tjenester. Ved å vurdere hvert enkelt 

skritt av omlakkeringsprosessen og tilby verdiøkende løsninger, gir vi våre verksteder 

hva de trenger for å møte dagens uvanlige marked.” 

 

Let’s get to work opplærings-videoer finner du på www.Youtube.com/cromaxofficial 

og mer informasjon om Cromax på www.cromax.com/no. 

 

Om Cromax 

Cromax, et av de globale lakkmerkene fra Axalta, er designet for å øke produktiviteten. 

Våre lakker er spesielt formulert for å optimalisere virksomheten med avanserte tids-, 

energi- og materialbesparende prosesser som øker gjennomstrømningen og reduserer 

driftskostnadene. Våre verdiøkende løsninger gir kundene de mest avanserte systemene 

for å få mest mulig ut av hele arbeidsflyten. Og våre smarte verktøy, våre menneskers 

dyptgående kunnskaper og våre sterke godkjente nettverk, gjør alle våre 

verkstedskunder mer attraktive for arbeidsleverandører. Cromax – øk produktiviteten. 
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