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Cromax lança ChromaVision Mini, uma nova ferramenta digital de busca de cor 

 

A Cromax® continua a inovar na área das ferramentas de cor digital com o lançamento 

de um novo espectrofotómetro pequeno e leve, o ChromaVision® Mini. Concebido para 

as oficinas que pretendem passar da busca de cor tradicional para a precisão digital, 

esta ferramenta também proporciona ganhos de produtividade, em toda a oficina.  

Dries Van den Bergh, Brand Manager da Cromax na Europa, Médio Oriente e África 

(EMEA), afirmou, “A busca de cor digital é o futuro. Proporciona às oficinas muitas 

vantagens, incluindo buscas de cor mais rápidas e à primeira e por conseguinte, maior 

produtividade. Com o lançamento do novo ChromaVision Mini, as oficinas têm agora 

uma ferramenta de cor digital simples que é fácil de usar, muito mais pequena e mais 

leve do que as nossas outras ferramentas. O seu tamanho permite uma utilização fácil, 

mesmo com apenas uma mão. Estamos muito satisfeitos em adicioná-lo à nossa gama 

de ferramentas de cor digitais.” 

 

Para aumentar os ganhos de produtividade, o ChromaVision Mini foi concebido para 

funcionar juntamente com o ChromaWebTM, o software abrangente de gestão de produto 

e busca de cor baseado na nuvem da Cromax. Este software proporciona acesso ás 

mais de 200 000 fórmulas que são atualizadas constantemente e deixa de ser 

necessário atualizar a documentação de cor tradicional. 

 

O ChromaVision Mini oferece um controlo de medição abrangente graças ao ecrã tátil de 

alta resolução e ao feeback através de indicadores de status por LED e sinais sonoros. 

Os pintores são guiados durante o funcionamento por instruções no ecrã fáceis. Com 

leituras de três ângulos comprovadas, o ChromaVision Mini mede diretamente a cor da 
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carroçaria do automóvel, que deve ser previamente limpa e próximo da área danificada e 

proporciona uma fórmula para a cor real do veículo. Utiliza uma bateria de iões de lítio 

recarregável, pelo que não é necessário substituir a bateria.  

 

Dries Van den Bergh concluiu, “O ChromaVision Mini é uma ferramenta potente, 

pequena e fácil de usar para as oficinas que pretendem passar para as ferramentas de 

cor digitais. O ChromaVision Mini permite uma medição da cor mais eficiente e mais 

precisa e assim, os pintores podem evitar processos morosos como pesquisar nos 

catálogos tradicionais e respetivas lamelas. Não é necessário comprovar a cor com a luz 

do dia.” 

 

Para mais informações sobre a marca Cromax, visite www.cromax.com/eu.  

 

Sobre a Cromax 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta Coating Systems para as 

oficinas dedicadas à repintura automóvel. Proporcionamos o aumento da produtividade 

às oficinas desde a receção do veículo até à entrega do mesmo, através de sistemas de 

pintura desenvolvidos para uma aplicação simples, rápida e precisa, soluções 

empresariais e de apoio publicitário adaptadas, e inovações pragmáticas para simplificar 

e agilizar o processo de repintura. Através dos nossos produtos e do nosso apoio, 

ajudamos as oficinas a concentrarem-se na progressão dos seus negócios. 
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